
Australian Lithuanian Weekly
XXXV-ji metai Registered by Australia. Post Publication No NBH 0698 Kama / Price 60 c- 6.8.1984 Nr. 30 (1849)

Lituanistinė katedra 
jau veikia!

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdyba su malo
numu praneša, kad Illinois 
universitetas Chicagoje pa
kvietė profesorių Dr. Bronių 
Vaškelį vadovauti Lituanis
tikos Katedrai. Profesorius 
Vaškelis pradės savo moks
linį darbą rugsėjo mėnesį 
kaip pirmasis šios katedros 
vedėjas.

Profesorius Dr. Bronius 
Vaškelis gimė 1924 metais 
Lietuvoje. Toronto univer
sitete Kanadoje 1958 metais 
gavo bakalauro laipsnį ir 
1961 metais - magistro 
laipsnį. 1964 metais Penn- 
sylvanijos universitete ap
gynęs disertaciją "The 
Language of Jurgis Baltru
šaitis’ Lithuanian Poetry” 
gavo filosofijos daktaro 
laipsnį. Nuo 1963 metų pro
fesoriavo Lafayette univer
sitete Pennsylvanijoje. Lie
tuvių literatūros ir kitais 
klausimais bendradarbiavo 
lietuviškoje ir kitų kalbų 
spaudoje.

Jaunimo ir visuomeninėje 
veikloje Bronius Vaškelis 
reiškėsi kaip lietuvių jūrų 
skautų vadovas, akademikas 
skautas, Kanados lietuvių 
studentų sąjungos pirmi
ninkas ir 1959-63 buvo pir
mosios Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos 
narys.

PLB Valdybos pastango
mis ir rūpesčiu 1981 metais 
įkurta ir pasaulio lietuvių 
parama per trejus metus 
ugdyta Lituanistikos Ka
tedra šiais metais tapo rea
lybe. Tai didžiulis kultūrinis 
ir mokslinis laimėjimas lie
tuvių tautai, pasaulio lietu
viams ir Lietuvai.

PLB Valdyba sveikina 
profesorių Dr. Bronių Vaš
kelį, linki jam prasmingo li
tuanistinio darbo, ir šia pro
ga kviečia pasaulio lietuvius 
dar daugiau visokiais būdais 
rem’i Lituanistikos Kated
ra.

Vytautas Kamantas 
PLB Valdybos pirmininkas

Jonas Andrašiūnas Vėjuota diena

Pabaltijo tautų epas nėra pasibaigęs

PLB Valdybos pirminin
kas Vytautas Kamantas ir 
JAV LB Krašto Valdybos 
.vykdomasis vicepirmininkas 
bei Visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininkas Jonas 
Urbonas liepos 16 dieną, po 
pavergtųjų tautų savaitės 
proklomacijos pasirašymo 
iškilmių Baltuose Rūmuose 
Washingtone, turėjo pasita
rimus su prezidento Reaga- 
no štabo nariu Linu Kojelių 
ir valstybės departamento 
pareigūne Beth Gibney įvai
riais Amerikos ir pasaulio 
lietuviams rūpimais klausi
mais. Pasitarimas vyko Bal
tųjų Rūmų įstaigoje.

* * ♦
Po pasitarimo Vytautas ir 

Gražina Kamantai ir Jonas 
Urbonas aplankė Lietuvos 
pasiuntinybę Washingtone. 
Lietuvos atstovui bei Lietu
vių Diplomatinės tarnybos 
šefui Dr. Stasiui Bačkiui ir 
poniai išvykus atostogų, 
apie Bendruomenės parei
gūnų pasitarimą Baltuose 
Rūmuose ir prezidento Rea- 
gano paskelbtos pavergtųjų 
tautų savaitės proklomaci
jos pasirašymo iškilmes 
buvo išsamiai painformuotas 
Lietuvos atstovą pavaduo
jąs Stasys Lozoraitis, Jr. Su 
juo taip pat pasikalbėta ir 
kitais lietuvių veiklos reika
lais, paliečiant ir Lietuvos 
atstovybių klausimą kituose 
kraštuose.

♦ ♦ *
PLB pirmininkas Vytau

tas Kamantas su žmona 
Gražina ir PLB vicepirmi
ninkas Stasys Jokubauskas 
su žmona Prudencija ruo
šiasi gruodžio mėnesį lanky
tis Australijoje ir dalyvauti

PLB V aldyboje
Australijos Lietuvių Dieno
se bei Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Ta
rybos posėdžiuose Canber- 
roje.

♦ ♦ ♦
Aldona Butkutė iš Mel

bourne lankėsi Amerikoje 
bei Kanadoje birželio ir lie
pos mėnesiais. Australijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
įgaliota ji tarėsi su PLB pir
mininku Vytautu Kamantų, 
PLB Valdybos ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Valdybų nariais ateinančio 
VI-jo Pasaulio Lietuvių Jau
nimo kongreso 1987 metais 
Australijoje reikalais. PLB 
pirmininkas pažadėjo visa- 
keriopą talką ir paramą ren
gėjams.

* * ♦

PLB vicepirmininkė Milda 
Lenkauskienė ir JAV LB 
Garbės teismo pirmininkas 
Dr. Edmundas Lenkauskas 
išvyko į Venecuelą, kur 
liepos 21-25 dienomis daly
vauja Pietų Amerikos lietu
vių kongrese Caracas mies
te. Ten Milda Lenkauskienė 
atstovauja PLB Valdybai ir 
skaitys paskaitą apie lietu
vių kultūros reikalus.

***
PLB pirmininkas skauti

ninkas filisteris Vytautas 
Kamantas su žmona Gražina 
aplankė Chicagos lietuvius 
skautus Rako stovyklavie
tėje Michigano valstybėje. 
Ten taip pat stovyklavo ir 
jaunimas, atvykęs iš Argen
tinos bei Brazilijos. Kartu su 
Lietuvių Skautų Sąjungos 

Tarybos pirmininku v.s. Si
gitu Miknaičiu ir kitais 
skautininkais pasikalbėta 
apie lietuvių jaunimo veiklą 
ir busimojo Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso Australi
joje 1987 metais jau prasi
dedančią ruošą.

* * *
PLB vicepirmininkė Biru

tė Jasaitienė per du savait
galius lankė ateitininkų 
Dainavos ir skautų Rako 
stovyklavietes Michigano 
valstybėje, į kurias ji vežė ir 
rūpinosi Argentinos ir Bra
zilijos jaunimu.

♦ * *
PLB vicepirmininkas Al

gimantas Gečys su žmona 
Terese išvyko kelioms sa
vaitėms atostogų į Europą. 
Jų metu planuoja apsilan
kyti Augsburge, Vakarų 
Vokietijoje, ir ten rugpiūčio 
2 dieną dalyvauti Europos 
kraštų Lietuvių Bendruo
meninių vadovų suvažiavi
me.

Iš Afganistano praneša
ma, kad sovietų kariuomenė 
ir jai lojalūs Afganistano 
daliniai ilgesnėse kautynėse 
sutriuškino Afganistano 
laisvės kovotojų pasiprieši
nimą Panshiro rajone netoli 
Kabulo, krašto sostinės. 
Puolikų pusėje dalyvavo 
apie 20.000 kariuomenės pa
naudojant sunkiuosius bom
bonešius. Šią vietovę laisvės 
kovotojai ilgai laikė savo 
kontrolėje, kurią net šešis 
kartus puolė okupantai, bet 
buvo atmušti.

Savaitraščio-The National 
Review gegužės 4 d. nume
ryje išspausdintas Erik v. 
Kuehnelt—Leddihno 
straipsnis ’’The Baltic Na
tions’ Struggle” (Pabaltijo 
Tautų Kova). Jama rašoma, 
kad kaip ir Vokietijos ’’De
mokratinės” respublikos pi
liečiai, pabaltiečiai yra 
’’darbštūs ir techniškai įgu
dę - dvi retos savybės So
vietų Sąjungoje”. Autoriaus 
nuomone, iš trijų Pabaltijo 
šalių, Lietuva turi geriau
sias ateities perspektyvas 
dėka didesnio gimimų skai
čiaus ir ’’nepaprasto lojalu
mo” Katalikų Bažnyčiai. 
’’Nepaisant tragiškos ir ne
reikalingos įtampos tarp 
lenkų ir lietuvių, lenkas po
piežius daug reiškia lietu
viams. Jonas Paulius II-sis 
žino Kremliaus veikimo 
būdą ir lietuvių vargus - 
kaip ir jų ilgą rezistencijos 
istoriją”.

Autorius cituoja istoriką 
H.W.V. Temperley, kuris 
1924 m. rašė, kad ’’Pabaltijo 
šalių kovos už laisvę epas 
užims aukštą vietą tokių žy
gių pasaulio sąrašuose". Pa
baltijo valstybės ’’nebėra 
nepriklausomos, bet praėjus 
beveik 44-iems metams po 
pirmojo Sovietų užėmimo, 
jos dar tebekovoja. Pabalti
jo tautų epas anaiptol nėra 
pasibaigęs*’.

(ELTA)
AR PLANUOJAMA TV 
SERIJA APIE SSR S-Ą 

BUS OBJEKTYVI?

Pradėta ruošti 10-ties va
landų televizijos serija apie 
Sovietų Sąjungą tebus už
baigta po poros metų, bet 

jau šiandien apie ją karštai 
ginčijamasi. The New York 
Times balandžio 14 d. cituo
ja ’’Laisvojo Pasaulio Komi
teto” direktorę Midge Dec- 
ter, kuri tvirtina, kad serija 
beveik visai nekreipia dė
mesio i Sovietų vyriausybės 
nužudytuosius dešimtis mi
lijonų žmonių. Direktorė 
Decter susidarė tokį įspūdį, 
perskaičiusi serijos aprašy
mą. Pasak jos, "programos 
koncepcija yra juokinga. Ji 
skelbiasi esanti pilnutinė ir 
autoritetinga, bet Sovietų 
vyriausybės nusikaltimai 
bus nutylėti”.

Projekto direktorius Bert 
Patenaude užtikrino, kad 
programa būsianti ’’istori
niai tikisi ir išbalansuota”.

ELTOS anglų k. balandžio 
numeryje išspausdintame 
straipsnyje apie šį projektą 
primenama, kad gruzinai ir 
latviai, kaip ir lietuviai bei 
estai, nėra "etninės mažu
mos, o tautos. ELTA išreiš
kia viltį, kad programos ter
minologija bus tikslesnė. 
ELTA taip pat kritikuoja 
The New York Times 
straipsnio autorių, Peter 
Kerr, kuris rašo, jog Miss 
Decter ’’tvirtina”, kad so
vietų valdžia nužudžiusi de
šimtis milijonų žmonių. 
ELTA klausia: ”Ar aprašy
damas dokumentinę prog
ramą apie nacių erą, Mr. 
Kerr irgi kalbės apie ’tvirti
nimus’, jog naciai likvidavo 
milijonus nekaltų žmonių? 
Jis turėtų žinoti, kad masi
nės žudynės SSR S-je jau 
nebėra hipotezė, apie kurią 
galima ginčytis, bet istorinis 
faktas . (ELTA)
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Kalbant apie respektą
Vienintėlis ir gal papras

čiausias dalykas yra respek
tuoti kitą žmogų ir nebūti
nai, kad toks nusipelnęs to 
respekto išskirtinais dar
bais, bet tik kaip žmogų, to
lygų tau pačiam. Ir jeigu ki
tas turi daugiau motyvų būti 
respektuojamas, tai juo la
biau jis vertas didesnės pa
garbos ir respekto.

Lietuvių kalbos žodyne 
respektas verčiamas kaip 
pagarba, bet respekto sąvo
ka yra kiek platesnės pras
mės -1.y. gerbti žmogų kaip 
žmogų, kaip lygų tau pačiam 
neatsižvelgiant į kito gabu
mus, atliktus darbus, įverti
nimus ar nuopelnus. Jeigu 
žmonija laikytųsi tokio pa
prasčiausio principo ir ta 
prasme būtų buvusi dar nuo 
Sokrato laikų auklėjama, 
greičiaisiai šiandie pasaulis 
turėtų kitokį veidą ir žmonių 
santykiai visiškai skirtingi.

Respektas tai nėra nusi
žeminimas arba nuolaidus 
pataikavimas kitam. Sutikęs 
kitą stovi kaip žmogus prieš 
žmogų, kaip tolygūs indivi
dai nesiimant prievartos ki
tą pažeminti ar jį kaip as
menį suniekinti, jeigu jis į 
tuos pačius reikalus žiūri 
visai iš kito, gal net tau 
priešingo taško. Kiekvienas 
yra pirmiausia žmogus ir jį 
tektų respektuoti kaip žmo
gų, ne kaip kokį idėjų sklei
dėją arba pikčiausią priešą. 
Idėjų, pažiūrų, įsitikinimų 
skirtumai turi visai kitą ko
vos lauką, kur išjungiamas 
žmogus kaip individas. Bet 

sutapatinti idėją su žmo
gum veda kaip tik prie to, 
kas šiandie ir vyksta pasau
lyje: sudaromi frontai, or
ganizuojamos kariuomenės 
ir apginkluojamos fantasti
niais ginklais prieš tuos, ku
rie kitaip mano. Bet reikia 
pripažinti, kad tokiose ko
vose žūsta pirmiausia žmo
gus, ne idėja, ir tai nėra res
pektas žmogui, bet idėjai. 
Atsimename, kiek žuvo 
žmonių siekiant sunaikinti 
krikščionišką idėją, bet žuvo 
žmonės, ne idėja.

Galbūt prieš du tūkstan
čius metų barbariškam pa
sauliui ir buvo peranksti 
paskelbta idėja — mylėk sa
vo artimą. Net ir šiandie 
sunku įsivaizduoti, kad gali
ma mylėti nepažįstamą, ne
žinomą, negirdėtą, kai tuo 
tarpu lengva be didelių įro
dymų respektuoti kitą, sau 
lygų kaip žmogų, turint ge
ros valios prilyginti, kad 

istorijoje respek
tas galiojo ir tebegalioja 
pirmoj eilėj idėjai, bet ne 
žmogui. Žmogus visados yra 
lankstus — jeigu jį įtikinsi, 
jis visados palinks norima 
kryptimi.

Mūsų bendruomenėje to
kio respekto lietuvio lietu
viui irgi pasigendama, juo 

labiau tiems, kurie aukojasi 
bendruomenei, lietuvybei ir 
dirba kitokiems su lietuviš
ka veikla susijusiais reika
lais. Šiandie girdima iš tų 
pačių lietuvių bet kokiems 
veikėjams daugiau pašaipų, 
negu jiems pagarbos.

Bevartant neseniai išleis
tą A L Metraštį net plaukai 
šiaušiasi pamačius, kiek 
daug yra padaryta, atsiekta, 
įgyvendinta. Tie, kurių 
veikla prasideda ir baigiasi 
Lietuvių Klube, nepagalvo
ja, kad visai tai lietuviško 
gyvenimo aparatūrai ir visai 
veiklai suktis ir vystytis 
reikėjo daugelio pasiauko
jančių žmonių, kurie dėme
sio nekreipė į pašiepiančias 
kalbas, o savo apsiimtas pa
reigas atliko ir atlieka nesi
vadovaudami pašaliniais 
nurodymais. Ir kaip tik dėl 
to mūsų bendruomenė ir pa
liko nesuniveliuota, nes 
atsirado žmonių visose sri
tyse, kurių neatbaidė žemi
nančios kalbos arba nepa
teisinami priekaištai. Ir kaip 
tik tokių asmenų pastango
mis jau per 35 metus Aus
tralijoje įsipilietino lietuvy
bė ir jos ateities pagrindai.

Gražu, kai yra už ką ir 
tenka pagerbti kitus, bet juo 
labiau būtina ir respektuoti 
savuosius. Galbūt pateisina
ma, kad daugiau dėmesio 
šiandie kreipiama į lietuvių 
veikėjus praeityje. Plačiau 
domėjomės Donelaičiu,

MIRUSIEJI
SUDIEV

TOMUI ŠIDLAVIČIUI

Liepos 17 d. Lansvale 
Nursing Home mirė 82 metų 
Tomas Šidlavičius, kilęs iš 
Merkinės. Timas, pardavęs 
savo butą buvo prisiglaudęs 
pas Onutę ir Algį Kapočius 
Fairfielde, bet pablogėjus 
sveikatai iš Fairfieldo ligo
ninės buvo perkeltas į slau
gymo namus, nes jam buvo 
reikalinga speciali priežiūra.

Pirmojo karo metu buvo 
pasitraukęs į Rusiją. Su
grįžęs į Lietuvą stoja į Lie
tuvos kariuomenę ir daly
vauja kovose su lenkais. 
Išėjęs į atsargą 1923 m. dir
ba lentpiūvėje, policijoje ir 
miškų valdyboje. 1927 m. 
veda Oną Volungevičiūtę. 
Gimsta sūnūs Vladas, Vy
tautas dukros Natalija ir 
Aldona. Visi gyvena Lietu
voje, tik sūnus Vladas buvo 
Australijoje, bet prieš kiek 
metų atsiskyrė su tėvu ir po 
šiai dienai nėra žinių, kur jis 
dingo.

Tomas karo metu buvo 
atskirtas nuo šeimos ir atsi
dūręs Vokietijoje vėliau 
tarnavo amerikiečių 
sargybų kuopose Nuernber- 
ge. Į Australiją atvyko 1949 
metais ir sutartį atliko Wo- 
dongoje , vėliau persikėlė į 
Sydnejų. Buvo labai tvar
kingas ir rūpestingas žmo
gus. Mėgo giesmes ir dainas 
tad rėmė Dainos choro veik
lą. Susiradęs savo likusius 
vaikus Lietuvoje ir parda- 

Maironiu, Vaižgantu, šv. 
Kazimieru ir kitais. Bet gy
venamasis laikas reikalauja 
matyti ir šiandie dirbančius 
su nemažesniu tautiniu ide
alizmu, kaip ir tie, kurie lie
tuvybei pašventė ne tik 
save, bet ir savo darbus, 
kūrybą tautos gerovei.

Kasdienybė yra kasdie
nybė. Visi trinamės savo 
tarpe net neskirdami, kas 
kur išskirtinai reiškiasi, o 
tačiau prasikišančius užuot 
pagerbę kaip tik skubame 
pašiepti. Įsivaizduokime, ką 
mes šiandie turėtume be to
kių asmenų, kurie neatsi
žvelgdami į girdimus prie
kaištus būtų pasitraukę ir 
įsijungę į pašiepiančių mi
nią. Praktiškai nieko netu
rėtume, ir liktų tik tie, ku
riems toliau neliktų iš ko 
šaipytis.

Todėl norėdami palikti vi
suomeniniu bei kultūriniu 
stūmokliu pirmoj eilėj res
pektuokime lygiai ir savus 
kaip žmones, juo labiau verti 
respekto tie, kurie iškyla 
kaip vadovai ir visos veiklos 
varikliai visose srityse. Gal 
kai kurie iš veikėjų ir trūks
ta pajėgumo, bet būtina per 
juos gerbti suteiktą auto
ritetą. Ir demokratijoje yra 
tvarka ir bent iki tam tikro 
laiko skaitomasi su asmeniui 
suteiktu autoritetu jį ger
biant. Taip gal kam ir nepa
tinka tūlas pirmininkas as
meniškai, bet svarbu jį res
pektuoti ir kaip bendruome
nės, organizacijos ar kitokio 
vieneto autoritetą. (v.k.)

vęs savo butą, išskyrus lai
dotuvių išlaidas, viską ati
davė vaikams Lietuvoje. 
Yra žinių, sovietai dar laiko 
didelę sumą pinigų neišduo
dami Tomo sūnui, kas buvo 
prižadėta Sovietų pareigūnų 
Sydnejuje.

Liepos 20 d. kun. P. Mar- 
tuzui atlikus religines apei
gas Lidcombes bažnyčioje, 
velionies palaikai palydėti į 
Rookvood krematoriumą. 
Tomas pageidavo pelenus 
persiųsti į Lietuvą ir palai
doti prie žmonos.

Prie karsto draugų vardu 
atsisveikino A. Kramilius ir 
pakvietė visus dalyvius ka
vutės ir maldų į Kapočių 
namus. Sugiedojus Marija, 
Marija ir Tautos Himną ve
lionies palaidai dingo iš mū
sų akių.

Už tavo gerą širdį esame 
tau Tomai giliai dėkingi. Po 
šio gyvenimo audrų ir 
skausmų Ilsėkis Viešpaties 
ramybėje. Kramilius

Skubėkite
įsigyti MŪSŲ PASTOGĖS loterijos bilietų!
Loterijoje leidžiamas auksas ir kiti aukštos vertės laimi
kiai. Nesigailėsite įsigiję ir tuo pačiu paremsite spaudą.

Bilietai platinami visoje Australijoje. Kaina $ 1 bilie
tas. Traukimas įvyks rugsėjo 29 d. Mūsų Pastogės spau
dos baliaus metu Sydnejuje.
Bilietus platina apylinkių valdybos ir Spaudos Sąjungos 
nariai.____________________________________________

Prez. R. Reagan skelbia 
pavergtųjų savaitę

Once each year, all Ame
ricans are asked to pause 
and to remember that their 
liberties and freedoms, 
often taken for granted, are 
forbidden to many nations 
around the world. America 
continues to be dedicated to 
the proposition that all men 
are created equal. If we are 
to sustain our commitment 
to this principle, we must 
recognize that the peoples of 
the Captive Nations are 
endowed by the Creator 
with the same rights to give 
their consent as to who shall 
govern them as those of us 
who are privileged to live in 
freedom. For those captive 
ant oppressed peoples, the 
United States of America 
stands as a symbol of hope 
and inspiration. This 
leadership reqiires faith
fulness towards our own 
democratic principles as 
well as a commitment to 
speak out in defense of 
mankind’s natural rights.

Though twenty-five years 
have passed since the 
original designation of 
Captive Nation Week, its 
significance has not dimi
nished. Rather, it has 
undeniably increased 
especially as other nations 
have fallen under 
Communist domination. 
During Captive Nations 
Week we must take time to 
remember both the count
less victims and the lonely 
heroes; both the targets of 
carpet bombing in Afgha
nistan, and individuals such 
as imprisoned Ukrainian

LIETUVIŲ KAPAI 
GAUSĖJA

Ir vėl Perthe vienas lietu
vis iškeliavo negrįžtamai. Šį 
kartą Kazys Žilinskas, 79 
m., kilęs iš Rokiškio apskr., 
Kamajų valse. Nors jis lie
tuviškame gyvenime ir 
nedalyvavo, bet buvo irgi 
lietuvis. Atvykęs į Australi
ją 1949 m. Visą laiką dirbo 
lentpiūvėj, toli užmiesty, čia 
atidavęs ir savo sveikatą. 
Priglaustas senelių namuose 
savo likimu nesiskundė, 
nors mažai kas jį lankė.

Bolševikams užėjus jis 
dalyvavo partizanų veikloj, 
o kai rusai antrą kartą užė
mė Lietuvą, nuo jų rankų 
žuvo jo žmona ir keturi vai
kai. Tai sužinojęs jis tyliai 
kentėjo niekam nesiskųsda
mas. Sveikatai silpstant jis 
mirė liepos 15 d., palaidotas 
liepos 18 d. dalyvaujant bū
reliui lietuvių.

Perthe jau šiais metais 
mirė keturi tautiečiai, ir 
nors jie ir nebuvo bendruo
menėje aktyvūs, bet vis tiek 
lietuviai.

Pertiškis 

patriot Yuriy Shukhevych. 
We must draw strength 
from the actions of the 
millions of freedom fighters 
in Communist-occupied 
countries, such as the 
signers of petitions for 
religious rights in Lithuania, 
or the members of Solida
rity, whose public protests 
require personal risk and 
sacrifice in the Free World. 
It is in their struggle for 
freedom that we. can find the 
true path to genuine and 
lastinga peace.

For those denied the 
benefits of liberty we shall 
continue to speak out for 
their freedom. On behalf of 
the unjustly persecuted and 
falsely imprisoned, we shall 
continue to call for their 
speedy release and offer our 
prayers during their suffe
ring. On behalf of the brave 
men and women who suffer 
persecution because of 
national origin, religious 
beliefs, and their desire for 
liberty, it is the duty and the 
privilege of the United 
States of America to 
demand that the signatories 
of the United Nations 
Charter and the Helsinki 
Accords live up to their 
pledges and obligations and 
respect the principles and 
spirit of those international 
agreements and understan
dings.

During Captive Nations 
Week, we renew our efforts 
to encourage freedom, inde
pendence, and national self- 
determination for those 
countries struggling to free 
themselves from
Communist ideology and to
talitarian oppression, and to 
support those countries 
which today are standing 
face-to-face against Soviet 
expansionism. One cannot 
call for freedom and human 
rights for the people of Asia 
and Eastern Europe while 
ignoring the struggles of our 
own neighbors in this 
hemisphere. There is no 
difference between the 
weapons used to opppress 
the people of Laos and Cze
choslovakia, ant those sent 
to Nicaraqua to terrorize its 
own people and threaten the 
peace and prosperity of its 
neighbors.

The Congress, by joint 
resolution approved July 17, 
1959 (73 Stat. 212), has 
authorized and requested 
the President to designate 
the third week in July as 
’’Captive Nations Week”.

NOW, THEREFORE, I, 
RONALD REAGAN, Presi
dent of the United States of 
America, do hereby
proclaim the week
beginning July 15, 1984, as 
Captive Nations Week. I 
invite the people of the

Nukelta į 3 psi.
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13-jų ALD programa 
žvelgia į ateitį. Žiūrint kas 
ruošiama, tuoj matosi, kad 
stengtasi kiek galima dau
giau leisti pasireikšti mūsų 
vaikams ir jaunimui.

Programoje net keturi 
renginiai, kur dominuos 
jaunesnioji karta. Didžiau
sias jaunimo pasirodymas 
bus, žinoma, sporto šventė. 
Šimtai jaunų sportininkų- 
kių praleis 5 dienas karštose 
sporto varžybose. Kultūri
nėje srityje yra trys pasiro
dymai: tautinių šokių šven
tė, jaunųjų talentų popietė 
ir jaunimo koncertas.

Apie sporto šventę ir tau
tinių šokių festivalį nėra 
daug ką rašyti, nes abudu 
parengimai gerai žinomi. 
Viename daug energijos iš
naudojama ir prakaito pra
liejama kovojant dėl laimė
jimo garbės, o antrasis tai 
be abejo didžiausias Lietu
vių Dienų spektaklis. Šimtai 
visokio amžiaus jaunimo, 
apsirengę spalvingais tauti
niais rūbais išlies savas šir
dis demonstruodami mūsų 
gražiuosius tautinius šokius. 
Šįmet šiam festivaliui pa
rinkta vieta tikrai puiki. 
Milžiniškas erdvus Sporto

Prez.
R. Reagan...

Atkelta iš 2 psl.
United States to observe 
this week with appropriate 
ceremonies and activities to 
reaffirm their dedication to 
the international principles 
of justice and freedom, 
which unite us and inspire 
others.

IN WITNESS
WHEREOF, I have here
unto set my hand this six
teenth day of July, in the 
year of our Lord nineteen 
hundred and eighty-four, 
and of the Independence of 
the United States of Ame
rica the two hundred and 
ninth.

RONALD REAGAN
*♦*

Prezidento Reagano kvie
timu PLB Valdybos pirmi
ninkas Vytautas Kamantas 
su žmona Gražina ir vicepir
mininkas Raimundas Kudu- 
kis liepos 16 dieną dalyvavo 
pavergtųjų tautų savaitės 
paskelbimo iškilmėse Bal
tuose Rūmuose Washingto- 
rie kartu su kitais lietuviais 
ir kitų tautų atstovais. Iškil
mes pradėjo ir jas tinkamai 
pravedė Baltųjų Rūmų pa
reigūnas Linas Kojelis. Jose 
dalyvavo viceprezidentas 
Bush, ambasadorius Kam- 
pelman, kongreso nariai, 
vyriausybės pareigūnai ir 
spaudos, televizijos bei ra
dijo atstovai. Pradžioje kal
bėjęs ambasadorius Kam- 
pelman kelis kartus išskirti
nai minėjo Baltijos tautų, 
lietuvių, latvių ir estų, hero
jišką kovą už žmonių teises 
ir sakė, kad turime su dar

Jaunimas Lietuvių

Dienose
Instituto pavilijonas su pui
kiomis grindimis.

Žiūrovams labai daug vie
tos, ir kadangi žiūrės į šokė
jus iš viršaus, gerai galės 
matyti visų šokių kombina
cijas. Spektaklis garantuo
tas.

Jau per keletą praėjusių 
švenčių pastebėta, kad jau
nųjų talentų eilės vis didėja, 
bet jiems pasirodyti progų 
nesudaroma. Šį kartą ta 
klaida atitaisyta. Progra
moje įtalpinta net du jauni
mo pasirodymai, būtent: 
gruodžio 27 d. po pietų jau
nųjų talentų popietė, o sek
madienį, gruodžio 30 d. jau
nimo koncertas.

Tai kas gi numatyta šiuo
se pasirodymuose?

Jaunųjų talentų popietėje 
pasirodys jaunimas nuo 5 iki 
maždaug 18 m. Čia numaty
ta pritraukti jaunus solistus, 
grupes, kurios galėtų pa
šokti, pavaidinti, padainuoti. 
Jau vietas užsisakė viena 
savaitgalio mokykla, keli 
choreliai ir eilė solistų.

Jaunimo koncertas turėtų 
būti panašus kaip įprasta. 
Čia numatoma, kad pasiro
dymai bus pagrįsti vyresnio 
amžiaus (16+) jaunimo gru
pių, atstovaujančių savo 
miestus, ir individualūs so
listų ar mažų būrelių pasiro
dymai.

Abudu šiuos jaunimo pa
sirodymus koordinuoja p. 
Rasa Mauragienė, 28 
Moodie Str., Fairer, ACT 
2607 (Tel. 062 — 862 447) ir 
visi, kas norėtų užsiregis
truoti ar gauti daugiau žinių, 
prašomi kreiptis į p. Maura- 
gienę. Kuo greičiau, tuo ge
riau.

Be formalių jaunimui. 
skirtų pasirodymų, kitos jų 
dienos irgi neturėtų būti 
nuobodžios. Bus daug kas 
daryti. Per susipažinimo ge
gužinę, gruodžio 26 d., bus 
organizuoti visokiausi žaidi
mai bei pasilinksminimai vi

didesniu pasiryžimu ir vilti
mi jiems padėti.

Prezidentas Reaganas 
savo žodyje pareiškė, kad 
pavergtosios tautos niekad 
nebus užmirštos ir kad tei
sybė laimės. Bus sustiprin
tos Amerikos Balso ir Lais
vės bei Europos radijo tar
nybos. Vien Amerikos Bal
sui pagerinti yra numatyta 
išleisti apie vieną bilijoną 
dolerių per eilę metų.

Prezidentas Reaganas sa
vo pasirašytoje pavergtųjų 
tautų proklomacijoje vieno
je vietoje lietuvius minėjo 
kaip pavyzdį, sakydamas: 
’’Mes turime pasisemti jėgų 
iš milijonų laisvės kovotojų 
*žygių komunistų okupuo
tuose kraštuose, tokių kaip 
Lietuvoje už religijos laisvę 
pasirašiusių peticijas, arba 
solidarumo garbės narių, 
kurių vieši protestai reika
lauja asmeniškos rizikos bei 
pasišventimo, kuris yra be
veik nesuprantamas viduti
niam laisvojo pasaulio pilie
čiui”.

Pavergtųjų tautų savaitė 
Amerikoje minima liepos 
15-21 dienomis. Šiais metais 
ji yra jau 25-toji nuo tada, 
kada buvo oficialiai pradėta 
skelbti. 

sam jaunimui, nuo gelton
plaukių vaikučių iki balta
plaukių senelių. Vyresnie
siems, vakarais po visų pa
rengimų, klube bus progos 
pabendrauti, pašokti ir pa
dainuoti. Na, o jei dienos 
metu dar bus laiko ir ener
gijos, be apžiūrėjimo miesto, 
kelių kilometrų spindulių 
nuo klubo yra du ežerai su 
saugiomis maudymosi vie
tomis ir net keturi baseinai 
(vienas po stogu).

Vaisingos pastangos
Kažkaip keista prisime

nant ankstesnius laikus, kai 
tėvai ir visi lietuviai mokėjo 
džiaugtis savo vaikų ir jau
nimo atsiekimais ir jų atsie- 
kimus nuolat skelbdavo 
spaudoje, iš kur matėsi, kad 
mūsų jaunimas ne tik nesi
tenkindavo baigus privalo
mą mokyklą, bet nuolat 
skaitėme apie baigusius 
gimnazijas ir universitetus. 
Dabartiniu metu apie tokius 
jaunus lietuvius mažai gir
dime ir dar mažiau skaito
me. Abejotina, ar tas lietu
vių veržlumas į mokslus jau 
tiek atslūgęs, kad nebeliko 
apie ką kalbėti? O gal tik 
mes patys taip apsipratę, 
kad tokie reiškiniai pasidarę 
kasdienišku dalyku. Jeigu 
kas ir pamini tokius dalykus, 
tai tik siaurame šeimos ra
telyje, bet nepasigarsina 
viešumon.

Bet yra ir prošvaisčių.

KRISTINA M. COX,
B. of Pharmacy

Šių metų gegužės mėn. 
Sydnejaus universitete bai
gusi farmacijos fakultetą 
diplomą gavo Kristina Maria 

Syd. Lietuvių Namuose
KLUBO VALDYBOS

RINKIMAI

Ir vėl pakartotinai prime
name ir prašome mielus na
rius ateiti talkon ieškant 
kandidatų valdybon ir pa
tiems sutikti būti renka-
miems. Pagalvokime kas 
bus, jei neatsiras kandidatų 
valdybon? Prie ko visa tai 
veda? Ar reikės klubo duris 
užsklęsti ne dėl finansinių 
problemų, bet dėl stokos 
^orinčių dirbti?!...

Pagal Sydnejaus Lietuvių 
Klubo statuto str. 17, parg. 
11 pranešame klubo nariams 
kviesdami siūlyti kandida
tus į Klubo Valdybą, 
1984/85 metų laikotarpiui. 
Siūlymų pareiškimai turi 
būti paduoti raštu su siūlo
mo kandidato parašu, kad jis 
sutinka būti renkamas ir 
dviejų siūlytojų parašais.

Siūlymų pareiškimai turi 
pasiekti Klubo Valdybos se
kretorių iki 1984 m. rugpiū- 
čio 12 d., 6 vai. vakaro.

Siūlymų pareiškimai gau
nami klubo raštinėje.

PASKOLŲ - AUKŲ 
VAJUS

Skelbiame tolimesnes pa
vardes prisidėjusių prie va
jaus. Aukojo:. J.V. Budrikis 
ir K. Grigaliūnas po $ 250; 
P.J. Čepulis - $ 200; M. Vaš
kevičienė - $ 50; J. Karkaus- 
kas (Dr. Mikniaus atmini
mui) - $ 20.

Tikrai, jei jaunesniosios 
kartos, dalyvaujančios Lie
tuvių Dienose Canberroje, 
nuobodžiaus, tai jie visur ir 
visada nuobodžiaus.

13-sios Australijos Lietu
vių Dienos suteiks mūsų 
jaunosioms kartoms puikią 
progą gerai pasirodyti ir pa
bendrauti, o vyresniesiems 
progą pažiūrėti, apžiūrėti, ir 
reikia tikėtis, pasidžiaugti 
mūsų bendruomenės gyve
nimo ateitim.

Juras Kovalskis

Kristina M. Cox, B.Ph.

Cox, labai aktyvi ir sąmo
ninga lietuvaitė, Sydnejuje 
žinomų darbuotojų ir kultū
rininkų Marinos ir Laurie 
Cox dukra.

Nuo pat mažens Kristina 
augo ir brendo lietuviškoje

Skolino po $ 250 neimdami 
nuošimčių: V. Binkis, ponia 
O. Dobbs, J. ir S. Grybai, J. 
Jasiulis, A. Juodgalvis, S. 
Kolakauskas ir K. Simonas.

Sydnejaus Lietuvių 
Klubo Valdyba

ŽINIOS
PAGERBTAS

DR. V. DAMBRAVA

Dr. Vytautas Dambrava, 
dabartinis Venecuelos Kr. 
Valdybos pirmininkas, už 
savo veiklą Pietų Ameriko
je, buvo apdovanotas spe
cialiu ordenu, kurį specialio
se iškilmėse įteikė Venecue
los prez. Herrera Campins. 
Dr. V. Dambrava išbuvo 
JAV diplomatinėje tarny
boje Pietų Amerikoje ir pa
sitraukęs iš pareigų nusėdo 
Venecueloje, kur jis vado
vauja visai Krašto lietuvių 
bendruomenei.

♦ * ♦
Žinovai teigia, kad olim- 

pijados atidarymas Los An
geles mieste Amerikoje bu
vęs fantastinis, nors austra
lų spauda kiek santūresnė. 
’’The Sydney Morning He
rald”, įtakingiausias Aus
tralijos dienraštis, liepos 30 
d. laidoje teigia, kad olimpi- 
jados atidarymo varžybose 
vis tiek po Maskvos Los An- 

dvasioje: lankė liet, savait
galio mokyklą ir vėliau 
aukščiausiais pažymiais bai
gė lituanistinius kursus ir 
buvo A.L. Fondo už pažan
gumą moksle apdovanota 
premija, anksti įstojo į 
’’Aušros” skautų tuntą ir 
tautinių šokių grupę, nuolat 
su kitu jaunimu rodydavosi 
scenoje ir įvairiuose paren
gimuose. Šiuo metu ji vado
vauja jaunesniems skau
tams, šoka taut, šokius ir 
pirmininkauja A.L.J. S-gos 
Sydnejaus skyriui.

Sveikiname Kristiną ir 
linkime dar didesnių atsie- 
kimų!

A. ŠLITERYTĖ— 
MARKOWSKEI

Gegužės 16 d. graduaci- 
jos dieną N.S.W. Technolo
gijos Institutas įteikė baigi
mo diplomus apie dviem 
šimtams graduantų, jų tarpe 
ir vienintelei lietuvaitei 
Audrutei
Šliterytei—-Markowskei, 
baigusiai pritaikomųjų 
mokslų Computing skyrių su 
pirmos klasės honorais. Šiuo 
metu ji dirba P.I.C.- firmoje 
atsakingose pareigose kaip 
analiste, o jos vyras Dr. 
Steven Markowskei atlieka 
stažą Gosfordo ligoninėje. 
Audrutę nuolat matėme ir 
tarp lietuvių jaunimo skau
tuose, tautiniuose šokiuose 
ir įvairiuose parengimuose 

jkaip dainininkę ir šokėją.
Pastaruoju metu ji mažai 
kur rodėsi, nes įtemptos 
studijos, darbas ir šeima 
užima visą jos laiką.

Sveikiname Audrutę ir ti
kimės apie ją plačiau girdėti.

A. Šliterytė—Markowskei,
B. S.

gėlės atsidūrė antroje vie
toje. Šiuo atžvilgiu Maskvai 
(1980 iri.) tektų aukso meda
lis, o Los Angeles - sidabro. 
Kiekvienu atveju Sovietų 
Sąjungai ir jos satelitams 
boikotuojant vis tiek olimpi- 
jada neprarado savo blizge
sio ir patrauklumo.

Vilniuje pastatytas 25 
aukštų viešbutis ’’Lietuva”. 
Jame bus galima sutalpinti 
650 svečių. Viešbučiu galės 
naudotis tik atvykę svečiai 
užsieniečiai. Vietiniai vieš
bučio patalpomis ir patarna
vimais negalės naudotis.

***
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Namie ir svetur
BRANGUS SVEČIAS

SALE SENIŪNIJOJE

Liepos 10 dieną Sale se
niūnijoje lankėsi K.V. pir
mininkas p. V. Bukevičius su 
ponia. Jau seniai mūsų maža 
seniūnija turėjo garbės toki 
svečią priimti. Atrodėme 
lyg užmiršti tolimoj provin
cijoj.

Svečias padarė labai išsa
mų pranešimą apie nuveik
tus ir būsimus Krašto Val
dybos darbus. Apie suvažia
vimo Canberroje numatytą 
darbo eigą, apgyvendinimo 
ir maitinimosi planus. Buvo 
tikrai labai įdomios ir reika
lingos žinios. Dabar jau ir 
mes galime planuoti savo 
dalyvavimą.

V. Bukevičius taip pat 
pristatė ir naujai išleistą 
Metraštį plačiau jį apibū
dindamas.

Gaila, kad p. Bukevičius 
lankėsi darbo dieną ir ne visi 
seniūnijos nariai galėjo 
dalyvauti. Iš Latrobe Valey 
seniūnijos atvyko p.p. Šab- 
rinskai, šeštokai ir Mika
lauskai.

Po visų pranešimų buvo 
labai malonu su p. Bukevi- 
čiais pabendrauti. Esame 
dėkingi p. Bukevičiui už ap
silankymą ir norėtume, kad 
tai įvyktų dažniau.

A.M.

SYDNEY
PAVERGTŲ TAUTŲ 

SAVAITĖ

• Liepos 21 d., šeštadienį, 
arti šimto dekoruotų auto
mobilių ir sunkvežimių iš 
Wentworth parko pajudėjo į 
Sydnejaus gatves. Policija 
atrodo pilnai pasitiki Pa
vergtų tautų žmonėmis, kad 
šiemet atsiuntė tik vieną 
policininką, kad laiku išvyk- 
tume iš susirinkimo vietos. 

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

„TALKA“ LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 9% metinių palūkanų.
Už terminuotus indėlius:

aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 
nustatytas sumas.

Nuo $ 100 iki $ 10.000 - 12 % 
nuo $ 10.000 iki $ 20.000 —13% 
nuo $ 20.000 ir daugiau —14%

TALKA nuo 1984 m. sausio 1 d. sumažina Vi % už pasko
las.

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6%. Procentai užskaita- 1 
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) j 
Ud 17% dividento.

• Teikia paskolas iki $ 30.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p., sekmadie
niais nuo 1.30 vai. p.p. iki 3 vai. p.p., Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. o.p.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 vai. iki 3 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St. Norwood, S.A. 5067.

Sjd’.ejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16-18 East Terrace, Bankstown, N.S.W. 
2200.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melbourne, 
Vic. 3001.

Motorkados priekyje važia
vo Pavergtų Tautų sunkve
žimis paruoštas A. Krami- 
liaus ir jo vairuojamas. Sekė 
kalinių sunkvežimis paruoš
tas anti-komunistinės gru
pės iš Unification Church. 
Kaliniai daugumoje latvių 
studentai. Sveikiname ir 
vieną lietuviuką jaunąjį 
Stašionį. Motorkadoje daly
vavo apie dešimt lietuvių.

Motorkada baigėsi prie 
sovietų konsulato, kur vyko 
pati demonstracija. Čia atė
jo kalinių grupė surakinta 
retežiais su numeriais ant 
kuprų, saugomi KGB sargų 
su rusiškais automatais. Jie 
atrodė labai panašūs į tikrus 
dalykus, tačiau ir čia policija 
nekreipė dėmesio. Kaliniai 
po skundų dėl savo tautos 
buvo ’’šaudomi” KGB sargų. 
.Buvo sudeginta ir raudonoji 
vėliava, bei Černenkos iš
kamša.

Kalbas prie konsulato pa
sakė N.S.W. parlamento na
riai Peter Coleman, Jim 
Samios ir buvęs parlamen
taras Douglas Darby P.T. 
Komiteto vicepirmininkas. 
Pirmininko, kol kas P.T. ko
mitetas dar neturi. Plačiau 
apie šios demonstracijos 
tikslą nušvietė rumunas Mr. 
Pantis. Kalbėjo ir afganista
nietis, kuris atrodo daly- 
vauja visose demonstraci
jose.

Nors buvo kelios T.V. 
stotys, bet tik kelias sekun
des prakišo Channel 9. 
Spauda išlaikė savo tradici
jas ir šį kartą nieko neminė
dama.

ONINĖS SODYBOJE

Veikli Sydnejaus pensi
ninkų draugija liepos 26 
dieną susirinko Lietuvių So
dyboje Engadine pagerbti, 
pasveikinti Onų, Marijų, 
Magdalenų ir Danguolių.

Nors oras nebuvo palankus, 
lynojo, bet į Sodybą, kaip į 
šv. Onos atlaidus Lietuvoje, 
suvažiavo nemažai varduvi
ninkių, pensininkų ir svečių. 
Salėje visi susėdo prie pa
puoštų ir skaniais valgiais 
apdėtų stalų. Savo įžangi
niame žodyje draugijos pir
mininkė p. Osinienė pasvei
kino visus 
susirinkusius, apgailestau
dama, kad nevisi dėl ligos ar 
kitų priežasčių galėjo at
vykti. Ta proga padėkojo 
Soc. Moterų Draugijos val
dybai už sutikimą naudotis 
Sodybos sale ir pakvietė 
svečią p. B. Barkų sukalbėti 
vaišėms maldą. Po maldelės 
jis paprašė visus dalyvius 
tylos minute pagerbti miru
sius draugijos narius - Dr. V. 
Kišoną, P. Rūtenį, S. Kava
liauską ir V. Biretienę. Tru
putį užkandus p. Barkus 
pasveikino susirinkusių 
vardu pirmininkę p. Oną 
Osinienę ir kitas varduvi
ninkes, pakvietė pakelti 
šampano stiklus ir sugiedoti 
Ilgiausių Metų. Toliau visi 
vaišinosi skaniais šaltais už
kandžiais, po kurių sekė šilti 
pietūs. ALB Sydnejaus apy
linkės vardu sveikino Dr. A. 
Mauragis. Pavėluotai iš 
laidotuvių atvyko mūsų 
prelatas kun. P. Butkus. Jis

Naujas Adelaidės lietuvių
klebonas

Pasitraukus į pensiją kun. 
A. Spurgiui, MIC, naujuoju 
klebonu paskirtas kun. Juo
zas Petraitis, MIC, ilgą laiką 
darbavęsis tarp Argentinos 
lietuvių. Naujasis klebonas 
atvyko į Adelaidę liepos 18 
d. ir jau eina pareigas. Ar
gentinoje jis taip pat klebo
navo Aušros Vartų lietuvių 
parapijoje.

Sveikiname naująjį kle
boną ir tikimės jis greit įsi
jungs į Adelaidės lietuvių 
gyvenimą kaip ganytojas ir 
uolus darbuotojas.

VISAIP
PASAULYJE PLAČIAU
SIAI PASKLIDUSIOS 

KALBOS

Šiandie pasaulyje yra virš 
keturių milijardų žmonių, iš 
jų apie 900 milijonų kalba 
kinietiškai (mandarinų), 
angliškai 470 mil., ispaniškai 
290 mil., rusiškai 275 milijo
nai. Tai vyraujančios kalbos 
pasaulyje. Indija, būdama 
savo gyventojų skaičiumi 
antroji pasaulyje, neturi 
vienalytės kalbos. Prancūzų 
kalba, savu laiku buvusi 
’’diplomatų” kalba, šiandie 
priskaitoma prie mažumų.

***
Pasaulis turi didelių van

dens išteklių, bet nesure
guliuotas ir su besiplečiančia 
industrija vanduo nepap
rastu greičiu išeikvojamas. 
Tris ketvirčius pasaulio su
daro vandenynai, bet van
dens su laiku truks, nes gėlo 
vandens šaltiniai riboti, o iki 
šiolei neturima priemonių 
pigiu keliu jūros vandenį 
paversti gėlu vandeniu.

Afrikoje niekad vandens 
nebuvo perdaug, bet ple
čiantis pramonei jau šiandie 
pasireiškia vandens trūku
mas, nors skaitoma, kad 

irgi pasveikino solenizantes 
bei susirinkusius ir palikėjo 
tęsti tuos gražius papročius.

Šio susibūrimo nuotaika - 
nors mes nejauni, bet esame 
gyvi. Tą nuotaiką pagyvino 
savo gražiu jumoru p. S. Ša- 
parienė, eilėraščiu sužavėjo 
p. M. Vaškevičienė. Dainos, 
juokai ir draugystė sujungė 
visus dalyvius. Po kavutės ir 
skanėstų užbaigai p. Osinie
nė visų vardu padėkojo vai
šių paruošos šeimininkei p. 
Stanevičienei, jos padėjėjai 
p. Jurevičienei ir kitoms 
talkininkėms, 
prisidėjusioms darbu ir gera 
nuotaika.

Dalyvis

DAINOS CHORE

Dainos choras šiemet 
švenčia 30 metų veiklos su
kaktį. Nors oficialus Dainos 
choro krikštas įvyko 1956 m. 
gegužės 5 d., bet pirmoji re
peticija su Jonu Gaižausku 
įvyko 1954 m. birželio 27 d. 
Kadangi birželio mėnesį yra 
daug svarbesnių minėjimų, 
tai Dainos choras savo jubi
liejinę šventę nukėlęs į 
gruodžio 1 d. Per tiek metų 
keitėsi dirigentai ir choris
tai. Nuo Dainos choro įsi- 
steigimo veteranų eilėse ri
kiuojasi ir iki šiai dienai te- 
bedainuoja Izabelė Daniš- 
kevičienė, Aldona Kolbakie- 
nė-Jurkūnaitė, Algis Kapo- 

Kun. Juozas Petraitis, MIC.

pats sausiausias kontinentas 
pasaulyje yra Australija, 
bet gal ne tiek pasigendama 
vandens Australijoje, kiek’ 
Pietų Amerikoj. Nors 
mokslininkai ne nuo šiandie 
bando gauti gėlo vandens iš 
jūrų, bet reikiamo recepto 
nesurasta. Tikėkimės, kad 
priėjus krizei atsiras ir van
dens.

♦ * ♦
Spalio 16 d. pereitais me

tais Amerikos lietuvių vei
kėjas Dr. Pijus Grigaitis 
būtų sulaukęs 100 metų (mi
ręs 1969 m.). Jis buvo teisi
ninkas, žurnalistas, politinis 
veikėjas. Jam redaguojant 
Čikagos lietuvių dienraštį 
’’Naujienas” laikraštis turė
jo didelės įtakos visoje 
Amerikos lietuvių išeivijoje. 
Tai vienas iš ryškiausių 
Amerikos lietuvių pirmūnų, 
kurį nuolat reikėtų kelti ir 
statyti pavyzdžiu mūsų da
barties kartai.

Australijoje greitu laiku 
numatoma pakelti mokes
čius už telefoną. Parlamente 
pasiūlyta pakelti mokesčius 
už nuomą ir iki 35 centų už 
atskirus pasikalbėjimus. 

čius, Alfonsas Šidlauskas, 
Edvardas Lašaitis, Juozas 
Stasiūnaitis ir Vytautas 
Stasiūnaitis, Cecilija ir Po
vilas Protai.

Be šių veteranų choristų 
kurie dainuodami
repeticijose, koncertuose, 
minėjimuose ir giedodami 
bažnyčioje yra paaukoję ap
valiomis sumomis po 15.600 
valandų savo laisvalaikio, 
dar turime ir nemažą būrį 
mūsų nuoširdžių rėmėjų, 
kurie įvairiomis progomis 
remia Dainos chorą finansi
niai. Vienas iš jų buvo To
mas Šidlavičius, miręs liepos 
17 d. Laidojant a.a. Tomą jo 
draugai vietoj gėlių aukojo 
Dainos chorui: $ 100 N.N., $ 
20 Valė Stanevičienė, po $ 
10 Gintalų šeima, O. ir V. 
Jonušai, po $ 5 J. Kecorienė 
ir S. Jankauskas. Dainos 
choras užjaučia Tomo likusią 
šeimą Lietuvoje ir liūdi ne
tekęs savo rėmėjo.

Dainos choro dirigentams 
be ruošimo Dainų šventės 
repertuaro ir metinio kon
certo yr apavesta sustatyti 
Dainų šventės programą. 
Tenka nusiskųsti, kad jau 
pasibaigė terminas kitiems 
chorams pristatyti reikiamu 
medžiagą. Pakartotinai 
kreipiuosi per spaudą pri
siųsti prašomą medžiagą.

A. Kramilius 
Dainos choro valdybos pirm.

MALDOS DIENAS UŽ 
PERSEKIOJAMUS

KRIKŠČIONIS

Laimingu sutapimu Syd
nejaus arkivyskupas J.E. 
E.B. Clancy buvo pavedęs 
grupei kunigų suorganizuoti 
procesiją ir Mišias už perse
kiojamus krikščionis už ge
ležinės uždangos ir kitur.

Procesija įvyko liepos 22 
d., sekmadienį, kuri prasi
dėjo iš Gentiniai parko ir 
baigėsi Horden Pavilijone, 
kur buvo iškilmingos mišios 
laikomos arkivyskupo Clan
cy assistuojant aštuoniasde
šimčiai kunigų. Salėje matė
si ir protestantų kunigų. 
Nors oras buvo nepavydėti
nas, į šią demonstraciją at
silankė arti keturių tūks
tančių žmonių. Tai grupės iš 
įvairių parapijų ir tautinių 
grupių atstovai. Didžiausia 
grupė buvo vietnamiečių - 
apie 1200. Lietuviams buvo 
pasamdytas autobusas o kiti 
atvyko savo transportu. 
Reikia pasidžiaugti, kad čia 
susirinko arti šimtinės. Ce
remonijų koordinatorium 
buvo jau pensijon išėjęs 
ABC T.V. žinių pranešėjas 
James Dibble. Prieš mišias 
kalbėjo Katalikų Imigracijos 
direktorius kun. PhU Zadro 
(italų kilmės), Saigone įka
linto vyskupo sesuo Ann 
Nagyen ir organizacinio ko
miteto pirmininkas kun. 
Paul Stenhouse M.S.C. Ph. 
D. Arkivyskupas savo žody
je ragino kelti mūsų balsą už 
pavergtuosius ir persekio
jamus krikščionis tiek savo 
maldose tiek viešumoje. Ši 
manifestacija buvo filmuo- 

. jama ir kelios stotys apie ją 
komentavo, bet spauda ir čia 
nepamatė 4 tūkstančių žmo
nių susirinkusių maldai už 
įkalintus brolius Sovietų 
Sąjungoje ir kitur.

Lietuvių grupę su vėlia- 
' vomis ir plakatais vedė 
| Sydnelaus lietuvių kapelio- 
I nas prel. P. Butkus, MBE. 
I Maldą už Lietuvą skaitė Lo- 
j retta Šarkauskaitė, o aukas 
į nešė Lana Stasiunaitytė ir 

Justinas Ankus.
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ARTĖJA DIDIEJI PARENGIMAI
Praeityje ne kartą skun

dėmės dėl nepakankamos 
informacijos apie artėjan
čias Lietuvių Dienas. Infor
macija yra būtina ir reika
linga, nes ji atlieka dvilypį 
vaidmenį: apsisprendę į 
Lietuvių Dienas vykti, gali 
tiksliau planuoti savo kelio
nę, o abejojantiems, infor
macija yra paraginimas da
lyvauti didžiausiame Aus
tralijos lietuvių parengime.

Šių metų pabaigoje LD 
vyks Canberroje. Tai pirmas 
kartas Australijos lietuvių 
kultūrinės veiklos gyveni
me, kai didesnio masto pa
rengimas ruošiamas mažes
nėje kolonijoje, žinoma, ne
skaitant sporto švenčių, ku-. 
rios buvo suruoštos beveik 
visose lietuvių apylinkėse, 
išskyrus Newcastelį ir 
Perthą.

LD Komitetas Canberroje 
jau nuo pat šių metų pra
džios mūsų spaudoje pradė
jo garsinti pasiruošimus LD. 
Gaila, kad nesulaukėme ko
mentarų ir pastabų ar pa
siūlymų iš plačiosios bend
ruomenės. Atrodo, kad visi 
yra patenkinti ir ruošiasi at
vykti. Liko tiktai penki mė
nesiai, kurie netruks žaibu 
pralėkti, todėl visi turintieji 
bet kokių pageidavimų, su
gestijų privalo juos kuo 
skubiau ’’pagarsinti” mūsų 
spaudoje ar tiesiog kreiptis į 
LD Komitetą. Po LD įvairūs 
priekaištai ir nusiskundimai 
yra pavėluoti ir rengėjai jų 
nebegali patenkinti. Todėl 
dažnai esame patys kalti ne- 
iškėlę ar nepareiškę savo 
pageidavimų laiku, kolei dar 
įmanoma rengėjams juos 
vienu ar kitu būdu bandyti 
pakeisti ar papildyti.

Pažvelgus į kultūrinių pa
rengimų kalendorių, 
išskyrus gruodžio 26 d., visi 
vakarai užimti. Atvyku- 
siems į LD nuobodžiauti ne
teks, nes dienos metu vyks 
įvairūs suvažiavimai ir 
sporto varžybos. Dauguma 
suvažiavimų yra vieši, juose 
klausytojais - stebėtojais 
gali dalyvauti kiekvienas.

Visi kultūriniai parengi
mai yra vokalinio ir išraiški- 
nio pobūdžio. Taip vokalinis 
ir išraiškinis menas išstūmė 
literatūrą - lietuviško žodžio 
meną. Šių LD parengi
muose lietuviško žodžio ne- 
girdėsime, nes ir jaunimo 
vakare abejoju ar bus žodi
nių - kalbinių pasirodymų. 
Ankstyvesnėse LD Litera
tūros, dainos ir muzikos va
karai buvo labai populiarūs. 
Jie sutraukdavo gana daug 
publikos. Vienas kitas lietu
viško žodžio meistras pasi
traukė iš gyvenimo, bet yra 
nemaža jaunų jėgų, kurioms 
Kasirodyti galimybės yra la- 

ai ribotos. Dažnai dejuoja
me, kad lietuvių kalba jau 
yra išstumta iš mūsų jauni
mo organizacijų, bet juk 
stumiame ją mes patys iš 
pagrindinių mūsų parengi
mų —• LD.

Kodėl nesuruošti Litera
tūros, dainos ir muzikos va
karo gruodžio 26 d. vakare 
Lietuvių Klube? Ne visi 
esame pilni jaunystės ir 
energijos dalyvauti susipa
žinimo gegužinėje Weston 
Parke. Susipažinti galima ir 
Literatūros vakare ar po jo 
klube. Literatūros vakaro 
paruošimas dar yra įmano
mas, dar ne vėlu, nes lietu
vių literatų netrūksta ir 
jiems nereikialinga mėne
siais ruoštis. Dainos ir mu

zikos menininkai irgi visuo
met savo repertuaruose turi 
pakankamai kūrinių, kuriais 
mielai pasidalintų su publi
ka. Pasigendame ir lietuviš
ko teatro pastatymo. Aus
tralijoje yra trys teatro 
grupės, kurios mielai atvyk
tų į LD su spektakliu. Dar 
yra penki mėnesiai laiko ir 
vienas iš trijų teatrų galėtų 
paruošti spektaklį ar pakar
toti jau anksčiau pastatytą.

Jau virto tradicija kviesti 
lietuvius menininkus iš už
sienio. Šį užmojį pradėjo 
adelaidiškiai, pasikviesdami 
muz. Br. Budriūną 1974 m. į 
Lietuvių Dienas Adelaidėje. 
Po to LD atvyko.
lietuvių tautinių šokių grupė 
’’Gyvataras”, dainininkai N. 
Linkevičiūtė ir B. Prapuole
nis, Klevelando tautinių šo
kių grupė ’’Grandinėlė”, Los

Lenkijos lietuvių išleistas sveikinimų atvirukas

I ŠDAVIMAS
Tęsinys

ALOYZAS BARONAS
’’Zinai, aš bėgsiu 

kur nors. Aš apsisprendžiau. 
Vistiek mane arba čia arba 
ten suims. Ne, ten aš esu 
visą laiką suimtas. Pasaulis 
yra platus, ir aš nesu toks 
blogas, kad man jame nebū
tų vietos ir teisės.” Jis pasa
kojo, sėdėdamas pas mane 
visą dieną, ir liūdesys ir ne
tikrumas stovėjo kartu su 
mumis mano prastam kam
baryj. Kai vakare mes 
svarstėme apie naujų doku
mentų gavimą, mano duris 
išvertė karo policija. Ir ly
giai kaip tada jis man, aš 
jam pasakiau ’’bėk”. Varei
kis pro gretimas duris išbė
go. Kai jie norėjo vytis, aš 
atsistojau tarpdury j. Vienas 
iš atvažiavusių numetė savo 
stiprią ranką man ant gal
vos, o kitas paleido šūvį. 
Nuo smūgio aš pasisukau, ir 

j kulka pralėkė pro šalį. Vė
liau, man atrodo, jie pasi
gailėjo šaudę, bet tai buvo 
padaryta. Aš nežinau, kur 
išbėgo Vareikis. Gal į Pran
cūziją, gal kur kitur, kur jo 
nepasieks ilgoji ranka. Tai ir 
viskas. Aš nežinau, kam 
mane čia saugo. Tur būt, 
šiaip sau, kad pateisintų šū
vį, perlindusį per mano nie
kingus raumenis. Bet be 
reikalo. Aš niekur nebėgsiu. 
Niekur. Aš noriu iškilmin

Angeles lietuvių jaunimo 
ansamblis ’’Spindulys”, o 
šiais metais atvyksta Kle
velando lietuvių vyrų okte
tas. Tai labai malonu ir gra
žu, kai LD praturtina užjū
rio lietuviai menininkai, 
nors šiuo reikalu yra ir kito
kių nuomonių. Kai kam at
rodo, kad iškilesnių meni
ninkų apsilankymas palieka 
mūsų menininkus šešėlyje, 
nustumia į antrą vietą ir t.t.

Žinoma, mums sunku 
varžytis su JAV ar Kanados 

• lietuvių menininkais ar 
meno vienetais, nes visuose 
kultūrinės veiklos baruose 
jie yra pranašesni. Pas mus 
kartais meniniai vienetai 
susiburia specialiai LD, o po 
jų vėlei išsiskirsto.

, ’’Mūsų Pastogės” 27 nr. 
(1984 m. liepos 26 d.) buvo 
paskelbta ALB Krašto Ta- 

guose rūmuose sėdinčių tei
sėjų paklausti, argi grąžinti 
skolą yra mano, arba jų tė
vynės išdavimas. —

Ligonis baigė. Aš mačiau 
jo veide nuovargį ir kažką 
nebaigto sakyti. Ilgi ir išbalę 
pirštai vis dar, kaip ir prieš 
valandą, tampė raudono 
chalato diržą. Valandėlę mes 
dar sėdėjome mūsų pačių 
tylėjime. Kažkur verkė vai
kas, ir girdėjom jį maldan
čios sesutės žodžius. Ir aš 
galvojau, kad gera būti 
vaiku vien todėl, kad kiti 
ieško tavo ašarų priežasties. 
Bet metais auga skausmas ir 
užauga toks didelis, kad už
spaudžia verksmą, ir toks 
stiprus, kad niekas negali jo 
numalšinti.

— Eik miegoti, — tariau, 
— pavargai. Vėlu, — ieško
jau žodžių ir barsčiau juos.

Ligonis atsikėlė ir, kilste
lėjęs ranką, pasuko į palatą.

— Labanakt, — atsakiau 
jo mostelėjimui, palikdamas 
sėdėti ant stalo. Bet po mi
nutės jis grįžo.

— Aš dar neviską pasa
kiau. Teisybės atstovas ir 
turi tai žinoti. Žinok. Galėsi 
padėti tiems, kurie kaltins 
mane už demokratijos išda
vimą. Už tai, kad aš padėjau 
pabėgti mūsų visų priešui. 
Aš dar ne viską pasakiau. 

rybos suvažavimo darbo
tvarkė. Tarp pagrindinių 
Krašto v-bos pranešimų ir 
naujos v-bos rinkimų, pri
kaišiota galybė įvairių pra
nešimų ir paklausimų, kurių 
reikšmė ir nauda labai abe
jotina. Kas iš atvykusių Ta
rybos narių patieks pasiūly
mus ateities kultūrinei ir 
švietimo veiklai? Be to, 
švietimo reikalams skiriama 
tiktai viena valanda, per ku
rią reikės išklausyti prane
šimų iš įvairių vietovių ir 
patiekti pasiūlymus. Tas 
pats ir su kultūriniais rei
kalais. Ar nebūtų tiksliau 
pakviesti asmenį, kuris pa
ruoštų gerą referatą, o 
po to, diskutuoti jo patiektas 
mintis? Tikėtis iš paskubo
mis paruoštų pranešimų iš 
apylinkių ir seniūnijų atei
ties veiklai gairių ir idėjų 
yra nerealu. Tai parodė 
ankstyvesnieji 
suvažiavimai. Dauguma Ta
rybos narių nėra suvažiavi
mui pasiruošę, ne’ ALB Sta
tuto nestudijavę.

Gruodžio 30 d. darbotvar
kėje yra toks punktas: ”10 
vai. Rezoliucijų knygos pri
statymas, diskusijos ir priė
mimas. Rezoliucijos, sveiki
nimai ir jų priėmimas”. Šiaip 
ir taip skaitau, bet negaliu 
šio darbotvarkės punkto 
pilnai suprasti. Kokios rezo
liucijų knygos pristatymas?

Kituose darbotvarkės 
punktuose minimi įvairūs 
projektai ir pasiūlymai. Ne
aišku kas juos pristatys su
važiavimui? Jei nebus as
menų, kurie šiuos projektus 
ir pasiūlymus paruoš, vargu 
ar jie išsirutuliuos iš Tary
bos narių, kurie paprastai 
’’kūrybingumu” nepažymi. 
Jiems reikalingi gerai pa
ruošti referatai, kurių iš-r 
klausę galėtų padiskutuoti.

Darbotvarkėje pasigedau 
vieno labai svarbaus Aus
tralijos Lietuvių Bendruo
menės prisiimto uždavinio: 
VIII Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso platesnio 
svarstymo. Šiam labai svar
biam reikalui skirta tiktai

Truputį blogiau yra, negu 
kad aš čia nupasakojau. Va
reikis atsiuntė man mažam 
popiergaly žinią, kad jis vis 
dėlto apsisprendžiąs grįžti. 
Tuos, kurie jį įskundė, jis 
tikįs sutikti kada nors, ir jie 
to susitikimo pasigailėsią. 
Jis labai dėkingas man už 
pagalbą. Tai mat. Bet tu 
nieko nesupranti. Ne čia 
tikrasis išdavimas. Ne, ne 
čia. Tikrasis išdavimas da
bar, po to kai jis nusprendė 
grįžti, buvo mano noras pa
dėti jam pabėgti. Aš išda
viau ne kraštą, bet žmogų. 
Jeigu jis būtų nepabėgęs, 
būtų atsėdėjęs pusmetį ar 
daugiau kalėjime, ir gal sė
dėjimas jam būtų buvęs lai
kas, kuriame šio to išmoks
tama. Aš žinau, kad nuo to 
laiko, kai prasidėjo ta visa 
istorija, as padariau keletą 
klaidų, bet jei reikėtų ir 
būtų galima atitaisyti, aš 
nežinočiau kurią. Pažiūrė
siu, ką teismas pasakys. Ne, 
jie nieko nepasakys. Jie ne
gali galvoti. Jie kalbės daug 
ir gražiai ir galvos apie ką 
kitą. Apie namus ar šeimą. 
Jiems ir nereikia galvoti, 
nes yra paragrafai. O pats 
didžiausias paragrafas — 
sąžinė. Bet daug lengviau 
pagal paragrafą, negu pagal 
sąžinę. Aš daug galvojau ir 
pats savęs negalėčiau nu
teisti. Aš turiu daug laiko 
tam galvojimui. Ir tu turi. 
Mes visi turime ir mes gal

viena valanda, kurios metu 
Jaunimo Sąjunga padarys 
pranešimą ir seks diskusi
jos.

Praeitame suvažiavime 
įgaliojome mūsų jaunimą, 
pasižadėdami jiems padėti, 
kad jie prisiimtų suruošti 
Australijoje sekantį Pasau
lio Lietuvių Jaunimo kong
resą. Laiko nėra labai daug. 
Manau, kad šiame suvažia
vime jau turime sudaryti iš 
vyresniųjų finansams su
telkti komitetą ar kitą vie
netą, kuris darbą pradėtų 
jau dabar. Nejaugi jaunimas 
tai padarys be mūsų pagal
bos?

Atidžiai peržvelgus ALB 
Krašto Tarybos paskelbtą 
darbotvarkę, susidarė įspū
dis, kad tai yra tiktai ’’juod
raštis”, patiektas visiems 
susipažinti ir pasisakyti, o 
vėliau bus sudaryta mūsų 
visus reikalus apimanti dar
botvarkė.

Noriu priminti, kad ALB 
Statuto 13 paragrafas nusa
ko, kad ALB Tarybos prezi
diumą reikalinga išrinkti, o 
ne sudaryti.

Tikiuosi, kad šiuo svarbiu 
mums visiems reikalu, pasi
sakys ir daugiau išrinktų 
ALB Tarybos atstovų.

V. Baltutis

1983 m. Amerikoje buvo 
užregistruota virš 10 mil. 
automobilių. Iš jų per metus 
keliuose sudaužoma apie 
trečdalis. Iki šiolei dar neiš
spręsta problema - ką daryti 
su automobilių laužu.

*♦*
Australijoje statistinėmis 

žiniomis yra labai išsiplėtusi 
automobilių vagystė. Vy
riausybės autoritetai šitai 
žino, bet neturi priemonių 
sukontroliuoti. Šitoji pra
monė kasmet akivaizdžiai 
auga.

vokime, nes mes nieko kito 
negalime veikti. Ne apie tai, 
ką aš čia sakiau. Ne. Apie 
prasmę ir žmogų. Tai ir tik
rai dabar viskas. Labanakt.

Jis nervingai, uždarė pala
tos duris. Aš nušokdamas 
nuo stalo kilstelėjau ranką. 
Aš nieko nebegalėjau pasa
kyti, net atsisveikinimo žo
džio. Greitai sulaukiau pa
kaito, nes visą laiką mąsčiau 
apie tai, kas buvo įvykę. Ir 
vėliau aš tai dariau, niekam 
nieko nesakydamas. Jį iš li
goninės išleido tiesiai į lais
vę. Jokių tardymų ir jokių 
sprendimų nebuvo, nes nie
ko nebuvo konkretaus, už ko 
teisės saugotojai ir atstovai 
būtų galėję užsikabint, nie
ko nebuvo įvykę, kas galima 
būtų buvę aprėžti konkrečiu 
parodymu. Ir po to daug lai
ko aš galvojau apie visa tai. 
Daug dienų nubanguoja, 
kaip drabužių klosčių, ir jose 
pančiojas žmogus, slegiamas 
idėjų, ir sąvokų, ir amžinai 
išlikdamas tas pats savo be
atodairišku noru gyventi. 
Gyventi ir žudyti, mylėti ir 
neapkęst. Ir aš mąsčiau il
gose dienų ir naktų eisenose 
apie pasirinkimą žmogaus ar 
krašto, bet ir šiandien, kada 
aš esu toli nuo anų įvykių ir 
valandų, visa tai tebėra tik 
nepabaigiamas ir neišspren
džiamas mąstymas.

Pabaiga
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Rašo Jurgis Janušaitis

Mielas Redaktoriau,
Paskutiniame savo laiške 

minėjau Jums, kad ruošia
mės keliauti į Klevelandą, į 
Septintąją Tautinių šokių 
šventę. Žadėjau po jos para
šyti ir savus įspūdžius. Ma
nau, kad mieliems Australi
jos lietuviams irgi bus įdo
mu žinoti - o kaip gi ši šven
tė, kuriai taip stropiai ruo
šėsi du tūkstančiai gražiau
sio jaunimo - šokėjų^praėjo, 
ar rengėjų viltys pasiteisino, 
ar sulaukta dėmesio iš ame
rikiečių.

Tad ir kviečiu drauge su 
mumis pagyventi šios šven
tės įspūdžiais.

KELIONĖS PRADŽIA

Iš mūsų kolonijos - Day
tona Beach, Floridoje, į 
šventę tevykome šeši žmo
nės: Stella ir Vytautas Ab- 
raičiai, Bronikė ir Jonas Le- 
Keškai ir mudu su žmona, 

les keliavome apie 1000 
mylių su savo mielais kai
mynais Stella ir Vytautu 
Abraičiais. Tai labai malo
naus būdo žmonės, o Vytau
tas tautinės minties žymysis 
Amerikoje veikėjas. Tad 
keliauti buvo smagu, ypač, 
kad galėjome keliaudami 
plačiau žvilgtelėti ir į lietu
viškojo pasaulio problemas 
išeivijoje. Keliavome Kle- 
velando link bene per 7 
valstijas. Turiu pažymėti, 
kad Dėdės Šamo Žemelė ga-
na įspūdinga. Puikūs keliai į 
Klevelandą vedė per įdo
mias vietas, gražius kalnus, 
kurie, kad ir granitu virtę, 
puikiavosi vešlia augmenija 
jr- neretai priminė gražiąją 
Šveicariją.

Pernakvoję vieną naktį, 
birželio 29 d. pasiekėme Kle
velando priemiestį Richfiel- 
dą, kur yra ir didingas koli- 
ziejus, talpinąs net 17.000 
žmonių ir čia už poros dienų 
sudrebės po lietuviškojo 
jaunimo kojomis tvirtas 
grindinys.

Mūsų viešbutis Holiday 
Inn buvo netoli koliziejaus. 
Tad ir į šį viešbutį riedėjo 
mašinos, autobusai su jauni
mu, šokėjais ir būriais vy
resniųjų. O visuose Kleve
lando keliuose galėjai matyti i 
automobilius pasipuošusius 
mūsų stilizuotu vyčiu, Gedi
mino stulpais, užrašu - Lith
uania ir t.t. Klevelandas ta
rytum tapo lietuviškuoju 
miestu.

Ir kituose viešbučiuose 
užvirė lietuviškos nuotaikos,

Išskyrus mėnulį šviežiau
sias naktimis nuo žemės 
matomas dangaus kūnas yra 
planeta Venera (lietuviškai 
Aušrinė arba Vakarinė). Dėl 
savo šviesumo ji kartais 
matoma ir dieną, gi kai kada 
naktimis ji tokia šviesi, kad 
gaunasi šešėliai ir net gali- ' 
ma skaityti. 
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o vakarais net kai kur su
skambėdavo gražios lietuvių 
dainos. Tai vis lietuvio bū
das - dainuoti ir vargelius 
rokuoti.

Su tokiomis nuotaikomis 
ir laukėme pačios šventės,., 
laukėme pabuvoti ir kituose 
renginiuose. Turiu pažymė
ti, kad atstumai ir laiko sto
ka neleido visur suskubti, 
tačiau į pačius pagrindinius 
renginius vis pribūdavome.

šeštadienį, birželio 30 d.
bandau patekti į Koli

ziejų, kur nuo ankstyvo ryto 
užvirė pats sunkiausias dar
bas - šokėjų, choro ir orkes
tro repeticijos, siekiant visa 
tai sujungti į vieną harmo
ningą vyksmą. Koliziejuje 
ūžė tūkstančiai žmonių - 
jaunimo, choristų, muzikan
tų. Tautinių šokių vienetų 
vadovės ir vadovai, vien
marškiniai, įkaitę rikiavo 
šokėjus į kvadratus, vyr. 
meno vadovė Jadvyga Re- 
ginienė visur tarė savo pas
kutinį žodį. Pradėk - sujuda 
keli šimtai šokėjų įvairiau
siose figūrose. Netaip. Su
stok. Pradėk iš naujo - ko
mandavo vyr. meno vadovė. 
Ir tai ne juokas suderinti iš 
laisvojo pasaulio suskridu- 
sius šokėjus vienam rimt- 
mui, judesiui. O ir chorai iš 
visur suskridę, orkestras ir
gi turi drauge įsijungti. Ne
pavydėjau ir Algiui Modes
tui, savo mielam bičiuliui, 
vyr. muz. vadovo pareigų.

Laiškai Redakcijai
Gerb. p. Redaktoriau, 

noriu padaryti kai kurių 
pastabų dėl M.P. vedamojo 
’’Savais reikalais”, paskelbto 
liepos 23 d.

Tikėjausi išgirsti kritiškų 
nuomonių, kad Canberroje 
rengiamose Australijos 
Liet. Dienose trūksta origi
nalių bei naujų minčių. At
rodo, kad kai kurie tautiečiai 
laukė ’’stebuklų” ir progra
ma dramatiškai skirsis nuo 
ankstesnių A.L. Dienų.

Nėra jokių paslapčių. At
skirų L.D. K-to narių Can
berroje buvo iškelta įdomių 
ir net drastiškų pasiūlymų, 
kaip australų simfoninio or
kestro angažavimas atlikti 
kai kuriuos M.K. Čiurlionio 
kūrinius, pasikvietimas iš 
Lietuvos ansamblių, meni
ninkų ir filmų, pasirodymai 
įvairių kitų vienetų iš Vaka
rų pasaulio. Kai kurios to- 
Kios idėjos buvo patrauklios, 
bet užkliuvom už klausimo - 
ar mes rengiam tarptautines 
Lietuvių Dienas, ar Austra
lijos?

Abejotina, ar dauguma 
Australijos lietuvių ir ALB 
Krašto Valdyba, kuri yra 
atsakinga už Liet. Dienas, 
sutiktų, kad šioje šventėje 
dominuotų užsienio meninės 
pajėgos, o mūsų chorai, taut, 
šokių grupės ir kiti jau eitų į 
pensiją.

Turim taip pat sutikti, 
kad A. Liet. Dienų laikotar
pis yra labai ribotas ir neį
manoma įtraukti dar dau
giau parengimų į jau ir taip 
perkrautą programą.

Siūlėme paįvairinti bei 
pakeisti kai kuriuos paren
gimus, bet susilaukta nei
giamos reakcijos iš atsakin
gų organizacijų. Paskelbėm 
provizorinę programą ir 
prašėme konkrečių pasiūly
mų. Deja, atsiliepimų beveik

Nepavydėjau ir chorų pa- 
ruošėjams ir dirigentams. Ir
taip dunda koliziejiis visą 
šeštadienį, net iki vėlyvo 
popiečio. Grupių išėjimai, 
įėjimai, iškilmių paradas, na 
jatys šokių junginiai. Nega- 
ima įsivaizduoti, kiek mei- 
ės, sveikatos, nervų ir ryžto 

paaukojo tie žmonės, kurie 
mums rytojaus dieną žada 
atskleisti mūsų tautos pa
čius gražiausius kultūros lo
bius - tautinį šokį. Tik didelė 
meilė tam darbui gali užtik
rinti sėkmę. O tokių pasi
šventėlių, štai pilnas koli- 
ziejus.

Sumetu po žodelį su di
džiaisiais darbininkais. Ko
miteto pareigūnai rūpestin
gai registruoja atvykstan
čius, dalina informaciją ir 
mane Vytautas Jokūbaitis 
pagerbia ’’Press” kortele su 
kaspinu, pridurdamas: da
bar galite eiti į visus rengi
nius, kaip spaudos atstovas 
ir esate visur laukiamas. 
Padėkojau už suteiktą garbę 
ir pažymėjau, kad galbūt 
daugiausia apie šventę ra
šysiu Mūsų Pastogėje, nes 
Australijos lietuvių čia gal 
visai nedaug tebus, o ir 
pačių reprezentantų - šokėjų 
iš Australijos nesulaukėme.

Iš ten su p. Abraičiais dar 
nuskubėjome į Rygiškių Jo
no gimnazijos 1933/4 metų 
IX laidos suvažiavimą, kuris 
vyko Klevelando priemies
tyje, Dr. Juozo ir Birutės 
Skrinskų gražioje, ant ežero 
kranto rezidencijoje. Suva
žiavimas negausus - 11 bu
vusių tos klasės abiturientų, 
bet savo dvasia ir nuotaika 

nebuvo.
Australijos Liet. Dienų 

programa yrą nusistovėjus 
per pastaruosius 20 metų, ir 
jos keitimas galįs vykti tik 
evoliuciniu būdu. Galbūt į šį 
reikalą būčiau pažiūrėjęs ki
taip prieš 10 metų, bet da
bar neturim noro ir energi
jos įsivelti į ginčus. Taip pat 
nenoriu skaldyti mūsų 
bendruomenės.

Žiūrint į A.L.D. programą 
Canberroje tenka pastebėti 
šiokių tokių naujovių. Pirmą 
kartą turime masinę lietu
višką susipažinimo geguži
nę, jaunų talentų popietę, 
Clevelando vyrų okteto 
koncertą. Stengsimės 
įtraukti kiek galint jaunimo į 
visus parengimus taip, kad 
visi jaustumės kaip viena 
šeima. Tikiuosi, kad A.L. 
Dienų Canberroje programa 
nebus šabloniška ir kad visi 
joje rasime ką nors įdomaus. 
Tikiu, kad būsimų A.L.D. 
rengėjai (1986 m. gaus iš čia 
daugiau įkvėpimo paįvairin
ti šiuos lietuviškus ’’atlai
dus”.

V. Martišius
Australijos Liet. Dienų 

Canberroje Rengimo K-to 
pirmininkas

REDAKCIJOS PRIERA
ŠAS. Visi kūrybingi žmonės 
nepasitenkina tuo, kas turė
ta ar turima, bet visados 
siekia ko nors naujo, origi
nalaus, nematyto ar negir
dėto. Tuo pačiu Mūsų Pas-, 
togėje buvo iškeltas irgi tas 
pats originalumo pasiilgimas 
ir Liet. Dienose, į kurį žiūri
ma kaip į kiekvienu kartu 
naują kūrinį. Juo labiau 
Liet. Dienose šito originalu
mo buvo laukta ir šiais me
tais turint galvoje ne tik 
naują vietą, bet ir visai nau-

buvo mielas, jaukus ir šei
mininkų svetingai globoja
mas.

Popietė p.p. Skrinskų na
muose praėjo gyvų pokal
bių, prisiminimų ir pergy
venimų pasidalinimo dva
sioje.

Saulutai skubant vakarop, 
atsisveikiname marijampo
liečius ir skubame atgal į

Kieno teisybė?
Nuo seno turime prisi

rinkę įvairiausių patarimų, 
kaip išsilaikyti sveikam ir 
apsisaugoti ligų. Šalia mo
derniosios medicinos gydy
tojų patarimų yra užsiliku
sių ir nuo senovės iš gyveni
mo patirties įvairiausių re
ceptų, iš kurių vieni be
reikšmiai, bet yra ir daug 
kitų, kuriuos tyrinėja da
barties medicinos autorite
tai ir juose randa daug tie
sos.

Į praktiškame gyvenime 
įsigalėjusius požiūrius at
sako vienas Amerikos gar
siųjų medicinos autoritetų 
Dr. Fr. Snope. Būdingesnius 
čia paminėsime.

Ar tiesa, kad sušlapusios 
kojos ir skersvėjai sukelia 
peršalimus. NE! Peršalimus 
ir įvairiausias slogas sukelia 
virusai, kurie efektyviai pa
sireiškia nusilpus organiz
mui. Čia turi įtakos ir sušla
pusios kojos šaltame van
deny ar vėjų perpūtimai, 
nes tas susilpnina kūno at
sparumą.

jus, anksčiau L.D rengėjų 
gretose nebuvusius žmones 
Niekas nereikalauja revo
liucijos, bet tuos pačius da
lykus kitaip perstačius arba 
juos modifikavus jau būtų 
ne tas, kaip buvo. Picasso 
irgi nesukūrė ko nors naujo, 
bet veide perstatė kitoje 
vietoje akį ir jau buvo nau
jovė. Gerai, jei atvyksta iš 
kitur šviežių pajėgų, bet 
niekas negali reikalauti Liet. 
Dienas užpildyti visokiais 
importais. Tuo tarpu esame 
laimingi turį pakankamai ir 
savų jėgų įdomiai ir pa
traukliai pravesti Liet. Die
nas. Pagaliau užsiminus apie 
L. Dienų paįvairinimą tikin
tis originalumo niekas nei 
priekaištavo, nei nuvertino 
esamos programos. Iš tiesų 
turėtume būti laimingi, kad 
vis tik pajėgiame surengti 
Lietuvių Dienas vertas dė
mesio ir savomis jėgomis. 
Red.

Gerb. p. Redaktoriau, 
pilnai pritariu p. V. Kiki- ;

lio nuomonei apie ALB Gar
bės narius (žiūr. jo straipsnį 
M.P. Nr. 28).

Kad bendruomenės vei
kėjus reikia įvertinti ir pa
gerbti, dėl to niekas neabe
joja. Toks įvertinimas ir pa
gerbimas galėtų būti pra
vestas ALB Krašto Tarybos 
suvažiavime viešai išreiš
kiant bendruomenės vardu 
padėką už jų nuopelnus. 
Manau, kad tokios viešos, 
prasmingos padėkos pilnai 
pakaktų.

K. Butkus, 
Cabramatta, NSW

VVWVW/AWWWWAV

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
VWWVVVMA/WVVVWVW " 

Klevelandą, į Dievo Motinos 
lietuvių parapiją, kur prie 
paminklo ’’Rūpintojėlis” ne
trukus įvyks pačios Septin
tosios Tautinių šokių šven
tės atidarymo iškilmės.

Apie jas, mielas Redakto
riau, sekančiame laiške.

Jūsų
Jurgis Janušaitis

Ar patarina nudegintas 
kūne žaizdas tepti riebalais, 
kaip sviestu, taukais ir pan. 
NE! Riebalai tik pablogina 
padėtį. Nudegimų atveju 
geriausia šaltas vanduo ir 
ledai.

Ar gerai valgant greičiau 
išsigydoma nuo peršalimų? 
NE! Peršalimai nepriklauso 
nuo maisto ir peršalus sirgsi 
tiek, per kiek organizmas 
suspėja nugalėti įsimetusius 
virusus. Tokiais atvejais ge
riausia gerti daug skysčių.

Prie menkos šviesos skai
tant ar ką nors panašaus pa- 
rant sugadinamos akys ir 
yra pavojaus apakti. NE! 
Dirbant prie menko apšvie
timo susilpnėja tik akių rau
menys, kas nepriveda prie 
apakimo.

Kad geriau miegotumei, 
prieš gulant išgerk šilto pie
no. TAIP! Piene yra sudė
tingų cheminių elementų, 
kurie veikia raminančiai.

Sakoma, kad alkoholį ga
lima nuprakaituoti. NE! Su 
prakaitu išsiskiria iš orga
nizmo labai nereikšminga 
priimto alkoholio dalis, kas 
neturi jokios įtakos visai iš
gėrusio būsenai.

Ar kava padeda išgėru- 
. šiam išsipagirioti? TAIP! 
Kafeinas, esąs kavoje, yra 
natūralūs stimuliantas ir al
koholio paveiktam organiz
mui padeda greičiau atsi
gauti.

Ar alkoholis padeda prieš 
persišaldymus? NE! Alko
holis negalioja kaip vaistas 
prieš persišaldymus, bet 
palengvina kosulį ir pagyvi
na kraujo apytaką.

Ar svarbu galvos plaukus 
dažnai plauti? NE! Plau
kams tas jokios įtakos netu
ri. Dažnas plovimas gali tik 
paveikti plaukams aliejų ga
minančios odos liaukas ir ne 
visada teigiamai. Patartina 
galvas trinkti kas ketvirtą 
dieną.

Ar karpos užkrečiamos? 
TAIP! Karpas sukelia viru
sai, kurie užkrečiami kaip ir 
kitos ligos.

Ar galima atgauti nemie
gotas valandas? NE! Jei 
miegi tik keletą valandų 
vietoj normalių aštuonių, tai 
negali kompensuoti kitą 
dieną išmiegodamas 10 ar 
daugiau valandų.
» Jeigu liežuvis aptrauktas, 

ar tai ligos ženklas? TAIP! 
Kai kurių vitaminų trūku
mas ar organizmui kenks
mingų virusų išplitusi veikla 
pasireiškia per aptrauktą 
liežuvį. Tą žino nuo seno 
medicina ir net šiandie 
gydytojai pirmiausiai patik
rina liežuvį. Bet iš to neįma
noma nustatyti ligos.

Kalifornijoje, netoli San 
Diego, San Yisidro miestelio 
viename restorane žudikas 
nušovė 20 žmonių, antra tiek 
sužeidė, kol policijos buvo 
pats nušautas. Tyrinėdama 
įvykį policija neranda moty
vų, kodėl. Žuvusių tarpe 
buvo vaikų ir .moterų. ....
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GYVOJI PRAEI
Ava Saudargienė

Oi motus, motuš, motuše
, mano

Tai labai toli mane 
nudavei...

Liaudies daina

Ne motušė, bet rusiška 
sauvalė vienus nudavė į Si
ūbą, kitus nustūmė į Vaka
rus. Senutė motina, slopin
dama karčias ašaras paliko 
namuose.

Vakarų Europoje, karo 
išvietintų aukų katile laukė
me netikro rytojaus. Sunai
kintoje Vokietijoje ieškojo
me giminių, nepažįstamo 
užkalbinti lietuviškai, 
džiaugėmės lyg brolį sutikę.

Išnykus vilčiai sugrįžti 
namo, karo lainėtojams ra
ginant grįžti į sovietų pa
vergtą tėviškę, ieškojome 
globos: vieni pastoviai kū
rėsi laisvoje Europoje, kiti 
giminių iškviesti skubėjo į 
Ameriką. Griežtai
atsisakiusius grįžti į rusų 
okupuotus kraštus, pokarinė 
Jungtinių Tautų repatriavi- 
mo komisija nudavė pir
miausia vingungius, paskui 
jaunavedžius, ir pagaliau 
šeimas į JAV, Kanadą ir 
Australiją.

Apie dešimt tūkstančių 
lietuvių pradėjo naują gy
venimą tolimoje Australijo
je. Nemokėjome vietinės 
kalbos, nežinojome įstaty
mų, sunkus buvo darbas 
paskirtas neatsižvelgiant į 
profesinį pasiruošimą. 
Karščiai, egzotiška gamta, 
nesvetingi kaimynai, ne
džiugino. Ieškojome savųjų, 
lietuviško laikraščio; klydo
me, kaip avys didžiulėje 
australiškoje farmoje. Eko
nominės depresijos 1930-tų 
metų lietuviai emigrantai 
buvo svetimi, kaip ir lauki
niai australai, kaip konser
vatyvūs, atsilikę nuo mo
derniško gyvenimo anglai 
kolonistai; sunku buvo at
rasti bendrą kalbą, bendrus 
interesus augusiems laisvo
je, ekonomiškai ir kultūriš
kai žydinčioje Lietuvoje. 
Darbštūs kaip skruzdės iš- 
vietinti europiečiai dirbo il
gas valandas, statėsi namus, 
o laisvalaikiu skubėjo į Mil- 
sons Point. Ten brendo nau
jos idėjos, šokome jaunystės 
šokius, kūrėsi organizacijos: 
šviesiečiai, skautai, šokėjai, 
teatralai.

’’Kitaip tariant, lietuvių 
išeivijoje susikūrė antroji 
Lietuva, atstovaujanti mūsų 
tautos, o iš dalies ir valsty
bės interesus už tėvynės ri
bų,” Australijos lietuvių 
metraštyje apibūdino žur
nalistą J. Veteikis.
' 1950 m. liepos mėn. išvie- 
tinti Sydnejaus lietuviai, 
kurių buvo virš trijų tūks
tančių, ir keli seni emigran
tai, atsiliepdami į pasaulio 
lietuvių bendruomenės 
centro raginimą, susijungė į 
Australijos lietuvių bend
ruomenę (ALB). Bendruo
menės veikla buvo harmo

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD. N.S.W.
Tek 7246408 Veikia 24 valaadas per parą

ninga ir naši. Bendruome
nėje išaugusių organizacijų 
tarpe iškilo Moterų Draugi
ja, apie kurios veiklą gyvas 
žinias man suteikė O. Osi- 
nienė, M. Cibulskienė, O. 
Baužienė, L. Petrauskienė ir 
T. Vingilienė.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI

Pačioje įsikūrimo pra
džioje jautėsi reikalas orga
nizuotos globos ir šalpos lie
tuviams viengungiams ir 
karo suardytų šeimų na
riams. Organizavimu paves
ta rūpintis ALB Krašto Val
dybos socialiniams reika
lams nariui V. Simniškiui, 
kuris 1956 m. pradžioje, 
Camperdown parapijos 
salėn sukvietė moteris 
steigti šalpos sekciją prie 
Sydnejaus apylinkės. Susi
rinkimas rezultatų nedavė, 
moterys nepritarė šalpos 
sekcijos steigimui, pareikšta 
nuomonė, kad šalpos orga
nizacija turėtų veikti nepri
klausomai nuo kitų.

Neužilgo keliolika moterų 
susirinkusios pas K. Narbu
tienę, Enmore, išrinko 
grupę pirmūnių draugijos 
organizavimui. Greitu laiku 
pirmūnės sušaukė steigia
mąjį susirinkimą Belmore, 
pas p.p. Cibulskius. Susirin
ko apie 40 moterų, kurios 
vienbalsiai pritarė draugijos 
steigimui ir išrinko valdybą, 
kuri ten pat pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkė - O. 
Osinienė, sekretorė - M. Ci
bulskienė, iždininkė - E. Ja- 
rembauskienė, ūkio reika
lams - E. Kapočienė, ligonių 
reikalams - R. Klimaitytė.

Pirmininkė O. Osinienė 
suformulavo organizacinės 
veiklos gaires: Draugijos 
veikla savarankiška, jos už
davinys lankyti ligonius ir 
be globos likusius senelius, 
padėti bėdon patekusioms 
šeimoms, telkti šalpai lėšas. 
M. Cibulskienė pavedė 
draugijai . kambarį savo 
namuose, Belmore.

Taip 1956 m. kovo 18 d. 
pradėjo gyvenimą ’’Sydne
jaus lietuvių Moterų Socia
linės Globos Draugija”.

Greitai išsiplėtė Draugi
jos veikla. Užmezgus ryšį su 
Sveikatos departamentu ir 
policija, gautas sąrašas lie
tuvių ligonių ligoninėse ir 
sanatorijose. Žinios atėjo 
net iš tolimų vietovių, 
Orange ir Goulburn. Visi li
goniai buvo aplankyti. Gy
dytojams patariant, psichi
atriniai ligoniai lankyti kas 
mėnesį ir apdovanoti vai
siais ar rūkalais, o Kalėdų ir 
Velykų metu didesniais pa- 
kietėliais, sudarytais pačių 
lankytojų. Kad psichinių li
gonių lankymas būtų leng

T I S
vesnis, valdybos pastango
mis du ligoniai buvo perkelti 
į Parramattos psichiatrinę 
ligoninę.

Finansiškai nepajėgios 
moterys kreipėsi į bendruo
menę prašydamos aukų ne
laimėn patekusiems šelpti. 
Tautiečiai buvo dosnūs. 
Valdyba ėmėsi ruošti loteri
jas prie bažnyčios ir lietu
viškuose pobūviuose, balius 
Užgavėnių, kartūno, gėlių ir 
kitomis progomis, su loterija 
ir bufetu, kuriam pačios pa
gamindavo skoningus už
kandžius. Ruošiamos pra
mogos davė gerą pelną.

Moterų veikla plėtėsi. 
Sydnejaus skautams leido 
naudotis draugijos patalpo
mis Belmore, A. Saudargie- 
nės prašomos sutiko globoti 
’’Jaunimo teatro” ruošiamus 
spektaklius.

1958 m. ALB Sydnejaus 
apylinkei įsigijus namus 
centriniame miesto prie
miestyje, Redferne, už ne
didelę nuomą Apylinkės 
valdybai, Moterų socialinės 
globos draugija, su pagalba 
prekybininkų N. Žigienės ir 
K. Butkaus, įrengė virtuvę 
ir valgyklą. Valdybos narės 
su keliomis padėjėjomis, be 
jokio atlyginimo, už savo 
pinigus supirkusios produk
tus, gamino pietus. Lietu
viški patiekalai tiek išpopu
liarėjo, kad valgytojų susi
rinkdavo apie keturiasde

KOVO KLUBE

Golfo sekcijos žaidynės, 
įvykusios liepos 22 d. Liver
pool golfo aikštėje, sutraukė 
18 žaidėjų. Nors oras buvo 
labai blogas, bet tas neat
baidė mūsų golfininkų: L. 
Hurba, D. ’’žemaitis” Atkin
son, J. Belkus, J. Karpavi
čius, J. ’’cousin” Liutikas, E. 
Karpavičius, P. Kapočius, 
A. Zduoba, G. Erzikov, V. 
Binkis, G. Vičiulis, R. Mic
kus, J. Erzikov, J. Pocock 
net iš Canberros, E. Kolba- 
kas, V. Burokas ir tą pačią 
dieną įstoję du nauji nariai 
’’official” G. Sauka ir P. 
Kains. Šį kartą buvo naudo
jama ’’Stableford” taškų 
sistema. Individualiniame 
žaidime laimėtojas su 45 
taškais buvo V. Binkis, ant
ras su 43 taškais G. Vičiulis 
ir trečią vietą dalinosi su 32 
taškais E. Kolbakas ir V. | 
Burokas.

Poriniame žaidime laimė- i 
tojais tapo G. Vičiulis ir J. 
Erzikov surinkdami 49 taš
kus, kai antra vieta atiteko 
V. Binkiui ir R. Mickui su
renkant 46 taškus.

Toliausiai numuštas svie
dinys buvo V. Binkio ir ar
čiausiai prie skylės numuš
tas buvo G. Vičiulio. Sekan
tis žaidimas įvyks toje pa
čioje aikštėje (Liverpool) 
rugpiūčio 19 d. Laukiame 
daugiau naujų narių ir tiki
mės, kad šiuo gražiu sportu 
susidomės ir gražioji lytis. 
Susidomėję prašau kreiptis 

šimt, o savaitgaliais jų skai
čių papildė šeimos. Tėvų pa
togumui ten pat vaikams 
suorganizuota lietuviška sa
vaitgalio mokykla. Visas 
valgyklos pelnas ėjo į Drau
gijos kasą. Po metų Apylin
kės valdyba namus pardavė, 
ir valgykla likviduota.

Reguliariai lankomi psi
chiniai ligoniai ėmė taisytis. 
Keturi visai pasveiko, kiti 
tiek pasitaisė, kad dakta
rams patariant paimti 
sveikstantį į namus vizitui, 
nežiūrint didelės atsakomy
bės, pirmoji pirmininkė O. 
Osinienė parsivežė dienai li
gonį pas save, o vėliau N. 
Zygienė ir E. Kapočienė. 
Atėjus Kalėdoms, keliems

Moterims vairuotojoms
Šiandien moteris tyko di

desnis pavojus ne tik pėsčias 
einant, bet ir automobiliu 
važiuojant. Štai keli patari
mai pastarosioms.

Visų pirma, — laikyk du
ris uždaras. Jei reikia langus 
atidaryti ventiliacijai, tai 
atidarykit tiktai tiek, kad 
nebūtų galima rankos įkišti.

Eidama sėsti į atomobilį, 
turėk raktą rankose, kad 
nereikėtų prie automobilio 
sustoti ir rankinuke jo ieš
koti, nes kai jūsų dėmesys 
sukauptas į rankinuką, kas 
nors gali jus užpulti.

Sėsdama į automobilį, pa
žvelk pro langą, ar jame kas 
nors nesėdi. Sėsk greitai ir 
tuoj uždaryk duris.

Automobily nepalik nieko 
matomo, kas galėtų atkreip
ti vagies dėmesį.

Važiuok didesnėmis, ge
riau apšviestomis gatvėmis 
jei ir toliau būtų.

Jei esi priversta kely su
stoti ir kas nors mėgina įsi
veržti į automobilį, duok 
signalą arba skubėk važiuo
ti, net nusižengdama eismo 
taisyklėm.

pas R. Mickų 636-1652 arba 
pas J. Belkų 618-1617.

Pateikiame sekančių 3-ju 
mėnesių užsakytas aikštes: 
rugsėjo 16 d. Lane Cove 
Country Golf Club, Lane 
Cove; spalio 14 d. Fox Hills 
Golf Club, Prospect; lapkri
čio 11 d. Rugby League Golf 
Club, Narellan.

Dievas žmogui duoda 
dantis du kartus: kai pir
muosius pameta, dar pasi
gaili ir įdeda antrus. Bet kai 
ir šiuos praranda, tai trečius 
jau turi pats nusipirkti!

Moksliškai įrodyta, kad 
žmogaus protinis pajėgumas 
atšąlus temperatūrai atitin
kamai mažėja. Taip su kiek- 
' vienu minus laipsniu žemiau 
nulio vidutinio žmogaus 
protinis pajėgumas krinta 
net dviem procentais.

**♦

ligoniams O. Osinienė su
ruošė kūčias savo šeimoje. 
TB sanatorijoje pasveikusį 
J.M. M. Cibulskienė laikė 
pas save devynis mėnesius, 
o jam išyažuojant studijoms 
į Romą Draugija apmokėjo 
kelionę.

Bus daugiau

Su užtraukiamu viršum 
automobilis nėra saugus nes 
lengva peiliu perplauti vir
šų. Niekada nevažiuok naktį 
atidengtu viršum.

Visada sustojus raktą pa
siimk su savimi.

Jei matai, kad kitas auto
mobilis jus seka, laikykis 
ramiai. Sustok pirmoj gazo
lino stoty ar duok signalą 
pravažiuojančiam ar pės
čiam policininkui.

Nelaikyk automobily as
mens ar kredito kortelių, 
registracijos dokumentų ar 
sąskaitų. Jei automobilis 
bus pavogtas, vagis pasi
naudos kredito kortele.

Jei kely kas nors prašosi 
pavežiamas, nevežk, nesu
stok, net jei jis būtų su ra
mentais ar uniformoj. Uni
forma dar nėra garantija, 
kad ją dėvįs žmogus yra ge
ras. Ir ramentais gali nau
dotis žiaurus plėšikas.

Jei esi priversta sustoti, 
kam nors sugedus, stenkis 
privažiuoti kryžkelę, net jei 
dėl to nukentėtų padangos 
ar motoras. Sustojus gerai 
apsidairyk ir tada išlipk bal
tai skarelei ant antenos pri
rišti ar gobtuvui pakelti. Ir
tuoj grįžk į vidų ir lauk.

Signalizavimui gali būti 
pavartoti ir šviesa ir garsas. 
Jais signalizuok 3 kartus, 
bet tik tada, jei yra vilties, 
kad signalai gali būti paste
bėti.

Jei kas nors sustos, pra
verk truputį langą ir paaiš
kink savo reikalą. Paprašyk 
pranešti policijai ar pašaukti 
vilkiką. Nelipk iš automobi
lio pasikalbėjimo vesti.

Jei niekas neateina pagal
bon, pasilik automobily iki 
ryto. Jums saugiau uždara
me automobily, negu eiti 
ilgą kelią tamsoje ir sveti
moje vietoje.

Jei važiuoji viena, venk 
sustoti kitam pagelbėti. O 
jei sustoji, pasilik automobi
ly, duris laikyk uždaras, ati
daryk langą tik tiek, kad ga
lėtumei susikalbėti. Vėl pa
tarimas — neišlipk laukan.

Pora žodžių apie ginklus. 
Gera priemonė yra ašarinis 
- gazinis prietaisas. Jis lei
džiamas apsigynimo tikslui. 
Jį galima laikyti ant sėdynės 
prie savęs. Gerai arti turėti 
ką nors sunkaus, pav. plak
tuką, kurio smūgis reikalui 
esant galėtų būti "pamačly- 
vas”.

Patekęs į ramų ir tolimą 
užkampį, turistas stebėjosi:

— Jūs tokie atsiskyrę, kad 
susirgus ir gydytoją sunkiai 
prisišaukiate, — kalbėjo jis 
vietiniams.

— Mes jų ir nesišaukiame: 
numirštame ir be gydytojų, 
— paaiškino čiabuviai.
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METINIS SYDNEJAUS
APYLINKĖS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

MELBOURNO
LIETUVIŲ BIBLIOTEKOS 

PRANEŠIMAS

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE ||
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414»

Rugpiūčio 12 d., sekma
dienį, 2.30 vai. Lietuvių Na- 
muc.»f. Bankstown, šaukia
mas, metinis visuotinis Apy
linkes narių susirinkimas. 
Susirinkimui numatyta 
tokia

DIENOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidary

mas.
2. Prezidiumo rinkimas.
3. Praeito susirinkimo 

protokolo skaitymas.
4. Krašto Valdybos p-ko 

V. Bukevičiaus pranešimas 
Metraščio reikalu.

5. Valdybos pranešimai: 
a) pirmininko, b) iždininko.

6. Revizijos ir Garbės 
Teismo pranešimai.

7. Diskusijos dėl praneši
mų ir apyskaitų priėmimas.

8. ALB Tarybos atstovų 
rinkimai.

9. Einamieji reikalai.
Nustatytu laiku kvorumui 

nesusirinkus, už pusvalan
džio šaukiamas antras susi
rinkimas, kuris, neatsižiū 
rint į skaičių susirinkusių, 
bus skaitomas teisėtu.

Kiekvieno sąmoningo ir 
suaugusio lietuvio pareiga 
susirinkime dalyvauti, todėl 
laukiame visų. Valdyba

SPORTO KLUBAS KOVAS
Maloniai kviečia visus iš toli ir arti į sporto Klubo Kovo

rugpiūčio 11 dieną, šeštadienį, 7.30 vai. Sydnejaus Liet. Klube.
Bus įdomi programa, turtinga loterija ir puiki muzika. Bilietai gaunami Liet. 

Klube arba skambinant J. Karpavičiui tel. 78 3348.

ATSPAUSDINTA
NEPAPRASTA KNYGA, 
AIŠKINANTI LIETUVOS 

ŽEMĖLAPĮ

1. Atspausdinta nepa
prasta knyga TIKROJI 
LIETUVA, aiškinanti Lie
tuvos žemėlapį. Knygos pa
rengimas truko daug metų. 
Knyga yra didelio formato 
— 11 x 8.5 inčų arba 28 x 22 
centimetrų, kietais virše
liais, puikiame popieriuje, 
yra 79-ių senų Lietuvos ir 
Pabaltijo žemėlapių atspau
dai ir dar 172 iliustracijos. 
Kaina $ 20 i" $ 2 persiunti
mas.

2. Lietuvos žemėlapis. 
Mastelis 1:1.000.000. Šio že
mėlapio aiškinimai knygoje 
TIKROJI LIETUVA. Pa
rengė Algirdas Gustaitis. 
$ 12.

3. 1595 metų Lietuvos že
mėlapis, su aiškinimais $ 6.

4. 1749 metų Lietuvos že
mėlapis, su aiškinimais. $ 7.

5. 14-ka Lietuvos miestų 
herbų. Kiekvienas ant 
atskiro lapo. $ 3.

Aiškinimai lietuvių kalba. 
Spausdinta juoda - balta. Iš
leido žinomos lietuvių orga
nizacijos.

Užsakymus amerikiečių 
doleriais siųsti leidinių pla
tintojui: S. Bernatavičius, 
1513 South 48th Court, 
Cicero, Illinois 60650, U.S.A.

MELBOURNO
LIETUVIŲ

BIBLIOTEKOJE

Gauta Šaltinių Bibliote
kai: ’’Australijos Lietuvių 
Metraštis” II, vyr. red. Vik
toras Baltutis, Adelaide 
1983. Maurice Pinay ’’The
Mūsų Pastogė Nr. 30, 1984.8.6, psl. 8

Iš anksto užsisakę Aus
tralijos Lietuvių Metraštį, 
sumokėdami už jį $ 25, atsi
ima jį Melbourno Lietuvių 
Bibliotekoje šeštadieniais 
11-4 vai., sekmadieniais 1-4 
vai. Kitomis dienomis, iš
skyrus ketvirtadienius, pa
gal susitarimą telefonu 
329 0297 po 6 vai. vak. Už $ 
30 metraštis parduodamas 
bibliotekoje ir F. Sodaičio 
spaudos kioske prieš lietu
vių pamaldas.

Gal kas galėtų bibliotekos 
skaityklai perleisti atlieka
mą š.m. ’’Aidų” žurnalo 2 
numerį, kuris iš skaityklos 
yra dingęs...

MELBOURNO
APYLINKĖS ATSTOVAI 

ALB KRAŠTO TARYBOJE

Melbourne Apyl. Valdyba 
liepos 15 d., sušaukusi apy
linkės narių susirinkimą, 
slaptu balsavimu į ALB 
Krašto Tarybą išrinko šiuos 
asmenis: kun. Dr. P. Dauk
nį, A. Pocių, kun. P. Vaserį, 
B. Kymantienę, A. Šimkų, 
R. Šemetą, J. Meiliūną, I. 
Tamošaitienę, V. Lazauską, 
A. Žilinską, A. Ramanauską,

VISUR
Plot against the Church”, 
Translated from the Ger
man and Spanish editions of 
the same work, Los Angeles 
California 1967. Kun. Dr. 
Prano Dauknio dovana: 
Rev. Pranas Dauknys Pon- 
tificia Studiorum Universi- 
tas A.S. Thoma AQ. In Urbe 
išleistas disertacinis veika
las ’’The Resistance of the 
Catholic Church in Lithua
nia Against Religious Per
secution” — Dissertatio Ad 
Lauream In Facultate S. 
Theologiae Apud Pontifi- 
ciam Universitatem S. 
Thomae De Urbe.

Aukojo $ 10 S.A. Šabrins- 
kai, $ 5 K.E. Milinskai. Kny
gų, žurnalų ir laikraščių A. 
Jasmantas, J.T. Jurgelai
čiai, J. Kvietelaitis, L. Pad- 
gurskis, J. Rūbas. Visiems 
mūsų bibliotekos gerada
riams nuoširdus lietuviškas 
ačiū.

Bibliotekos vedėjas

PADĖKA

Per 10 savaičių mane ser
gantį Blacktown ir West
mead ligoninėse bei namuo
se lankiusiems ir laiškais 
stiprinusiems p.p. H. Zduo- 
bai, A. Zubrickienei, Y. Ga- 
linaitienei, M. Jaciavičiui, V. 
ir M. Vilkaičiams, Marašins- 
kams, A. ir S. Montvidams, 
Moterų Draugijai (p. Mige- 
vičienei), I. Dudaitienei, J. ir 
T. Wronsky nuoširdžiai dė
koju.

Dėkingas visiems
Juozas Koliavas

ATKREIPIAME VISŲ NARIŲ IR TAUTIEČIŲ DĖMESĮ Į KLUBO PA- 
GELBINIO FINANSINIO KOMITETO ATSIŠAUKIMĄ TILPUSI ’’MŪSŲ 
PASTOGĖJE” Nr. 12, KURIS BUVO IR ASMENIŠKAI IŠSIUNTINĖTAS 
KLUBO NARIAMS.

KVIEČIAME PRAĖJUSIO METINIO NARIŲ SUSIRINKIMO NUTA
RIMĄ IR KLUBO PAGELBINIO FINANSŲ KOMITETO PRAŠYMĄ SKO
LINTI KLUBUI PO $ 250 BE PALŪKANŲ 5 METAMS PILDYTI.

PRAŠOME MIELUS TAUTIEČIUS INVESTUOTI SAVO SANTAU
PAS KLUBE. PINIGAI APSAUGOTI NEKILNOJAMU TURTU. DĖL. 
SMULKESNIŲ INFORMACIJŲ IR SĄLYGŲ PRAŠOME KREIPTIS Į 
KLUBO VALDYBOS NARIUS.

J. Antanaitį, V. Adomavičių 
ir J. Tamošiūną. Kandida
tais paliko F. Sodaitis ir inž. 
J. Pelenauskas.

Skaičiuojant balsus dis
kutuota įvairūs klausimai ir 
pasiūlymai. Iš jų daug dė
mesio sukėlęs A. Žilinsko 
pranešimas apie pabaltiečių 
konferenciją Canberroje ir 
jos delegacijos apsilanky
mus Canberroje pas parla
mentarus ir senatorius ir B. 
Prašmutaitės pranešimas 
apie Jaunimo S-gos darbus 
ir PLJS būsimą kongresą 
Australijoje.

B. Gasiūnas

PATIKSLINIMAS

p. A. Karazijienei, į ”M. 
Pastogėje” Nr. 24, tilpusią 
pastabą, kad didesnieji t. 
šokių grupės šokojai, nepa
sidalino su "Malūnėliu” iš L. 
Dienų Komiteto gautais pi
nigais.

Jei p. A. Karazijienė būtų 
geriau pasiinformavus, būtų 
sužinojus, kad L.D. Komite
tas paskyrė sumą pinigų ne 
’’Gintaro” šokėjams už šo
kius, bet jų tėvų komitetui 
už tėvų įdėtą darbą suruo- 
šiant Jaunimo Susipažinimo 
vakarą, paruošimą salės t.

PADĖKA

Sydnejaus Liet. Parapijos 
Mokyklos šokių vakaras, 
įvykęs liepos 21 d. Syd. Liet. 
Klube atnešė gražaus pelno 
mokyklos naudai. Mokyklos 
mokinių Tėvų Komitetas 
sako širdingą ačiū visiems 
atsilankiusiems ir parėmu- 
siems mokyklą. Ypatingas 
ačiū puikių loterijos prizų 
aukotojams: p.p. Cibų šei
moms, V. Petniūnienei ir J. 
Geležiūnui. Labai dėkojame 
p. V. Griškaitytei už eilę pa
veikslų dekoracijai ir p. A. 
Dudaičiui už šviesų tvarky
mą. Visa eilė mokinių tėvų 
stipriai prisidėjo sėkmingai 
vakaro eigai tiek loterijos 
fantais, tiek garsų efektais 
ar dalyvavimu programoje. 
Ačiū visiems.

Mokyklos Tėvų Komitetas

ŽVEJŲ LOTERIJA

Sydnejaus Liet. Žvejų 
Klubo loterija buvo traukia
ma liepos 29 d. Loterijoj 
leistą vertingą laikrodį lai
mėjo bilietas Nr. 59, kurį 
buvo pirkęs Adomas Lau
kaitis. Laimingą bilietą 
traukė svečias iš Melbourne 
p. G. Žvinakis, kuris apke
liavęs Australiją pakely su
stojęs Sydnejuje prieš grįž
damas namo.
PAKELIAMAS VAIRAVI
MO LEIDIMO MOKESTIS

Nuo rugsėjo 1 dienos 
Australijoje pakeliamas 
vairuotojų leidimų mokestis. 
Nuo minėtos dienos metinis 
vairuotojo leidimo mokestis 
kainuos $ 20, vairavimo mo
kiniui leidimas — $ 14, auto
mašinos registracija pa
brangs 20 dol., mašinos per
vedimas kitam - 12 dol., as
meninis mašinos numeris 
kainuos $ 60 ir egzaminai 
vairavimo leidimui gauti - $ 
20.

šokiams, budėjimą prie įėji
mo, taip pat už vaišes po t. 
šokių vakaro ir sutvarkymą 
L.N. salės po to. (Esam dė
kingi L.D. Komitetui už 
įvertinimą mūsų darbo).

Kaip ’’Gintaro” Tėvų Ko
mitetas, taip ir ’’Malūnėlio” - 
gavo iš L.D. Komiteto jiems 
skirtą sumą pinigų už jų 
darbą. Pinigai buvo tiesiai 
įrašyti į ’’Gintaro” ir ’’Malū
nėlio” atitinkamas einamą
sias sąskaitas ’’Talkoj”.

’Gintaro” Tėvų Komitetas

Jau antri metai, kaip po 
pereitų metų L.B. Seime su
tarta suderinti VLIKo ir 
Liet. B-nės santykius, bet iki 
šiol šia kryptimi jokio prog
reso nesimato, nors bent 
tiek tenka džiaugtis, kad abi 
pusės viena kitai veikloje 
pagalių nekaišioja.

musu Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown. N.S.W.. 2200

Administracijos adresas:
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Administracijos tel. 709 4846 
Prenumerata:
Australijoje metams $ 25
Užsienyje papr. paštu $ 30
Oro paštu i N. Zelandiją $ 40
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Pagerbdamas a.a. Dr. 
Juozą Miknių vietoj gėlių p. 
Ona Kaupjakienė Mūsų 
Pastogei skyrė 10 dolerių. 
Ačiū. Čia tenka pastebėti, 
kad p. O. Kaupjakienė yra 
baltgudė, nuolatinė Mūsų 
Pastogės skaitytoja ir labai 
palanki lietuviams, p. O. 
Kaupjakienei dar kartą ačiū.

LIT. KATEDROS 
REIKALAIS

PLB Valdybos pastango
mis lituanistinė katedra Či
kagos universitete jau šį ru
denį pradeda veikti (žiūr. 
plačiau PLB Valdybos pra
nešimuose). Bet vis tiek jos 
įtvirtinimui ir išlaikymui dar 
reikia didelių sumų pinigų. 
Katedros steigimui ir jos 
reikalams ALB Krašto Val
dyba paskyrė įgaliotinį 
Australijoje B. Stašionį, ku
ris rūpinasi Lituanistinei 
katedrai aukų rinkimu. Au
kas siųsti šiuo adresu: B. 
Stašionis, Lithuanian Club 
Ltd. — Library, P.O. Box 
205, Bankstown 2200; čekius 
rašyti Lithuanian World 
Community vardu.

Tautiečiai, 
Lituanistinės 
svarbą, pradėjo aukas siųsti. 
Katedros fondan įmokėjo: 
po $ 100 Br. Stašionis, V. 
Grigonis, A. Mauragis; $ 25 
K. Prašmutas; $ 50 J. ir V. 
Venclovai; $ 20 A. Griš- 
kauskas.

Prisiųsdąmas savo auką p. 
K. Prašmutas iš Melbourno 
rašo: ’’Labai malonu, kad 
Tamsta ėmeisi iniciatyvos 
rinkti aukas Lituanistinei 
katedrai. Aš seniai galvojau 
nors su maža auka prisidėti. 
Prašau priimti mano kuklią 
auką.”

įvertindami 
katedros

B. Stašionis

Sovietai nuteisė dešimčiai 
metų estą disidentą Enn 
Tarto, 45 m. amžiaus.

Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St. Bankstown, N.S.W. 2200 
Tel. 709 8395

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimu turini neatsakoma.
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